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PROHLÁŠENÍ
Tato zpráva byla vypracována na základě zadání Ministerstva průmyslu a obchodu za podmínek
výslovně omezujících odpovědnost společnosti Arthur D. Little s.r.o. Naše závěry jsou výsledkem
práce vycházející z našeho nejlepšího odborného úsudku, zčásti na základě materiálů a informací,
jež nám byly poskytnuty ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a relevantních stran dotčených
uvolněním frekvenčního pásma 700 MHz a na základě materiálů a informací z jiných veřejně
dostupných zdrojů. Použití této zprávy jakoukoliv třetí stranou k jakémukoliv účelu by nemělo
takovou třetí stranu zprostit a nezprošťuje ji povinnosti postupovat při ověřování obsahu této zprávy
s náležitou pečlivostí.
Jakékoliv použití tohoto dokumentu třetí stranou, spoléhání se na tento dokument nebo rozhodnutí
učiněná na základě uvedeného dokumentu jsou výlučnou odpovědností příslušné třetí strany.
Společnost Arthur D. Little s.r.o. nepřijímá žádnou povinnost vynakládat řádnou péči nebo
odpovědnost jakékoliv povahy vůči takové třetí straně. Dále nepřijímá odpovědnost za případnou
škodu vzniklou takové třetí straně v důsledku přijatých či nepřijatých rozhodnutí nebo kroků
uskutečněných či neuskutečněných na základě tohoto dokumentu.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Zkratka

Vysvětlení

ATO

Asociace televizních organizací

CATV

Cable television (Kabelová televize)

CDG

Czech Digital Group a.s.

CETIN

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

CRA

České Radiokomunikace a.s.

ČT

Česká televize

ČTÚ

Český telekomunikační úřad

DB

Digital Broadcasting s.r.o.

Diginovela

Připravovaná novela zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

DTT

Digital Terrestrial Television (Digitální zemská televize)

DVB-T

Digital Video Broadcasting – Terrestrial (První generace standardu digitálního
zemského vysílání)

DVB-T2

Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2 (Druhá generace standardu digitálního
zemského vysílání)

EBITDA

Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (Zisk před započtením
úroků, daní a odpisů)

EK

Evropská komise

EP

Evropský parlament

EPaR

Evropský parlament a Rada EU

EU

Evropská unie

FTA

Free-to-air (bezplatně dostupné vysílání)

GE06

Regionální radiokomunikační konference v Ženevě v roce 2006

HD

High Definition (Vysoké rozlišení)

HEVC

High Efficiency Video Coding (Kompresní formát)

IPTV

Internet Protocol Television (Internetová televize)

KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Polský regulátor médií)

LTE

Long Term Evolution (Technologie pro šíření širokopásmových bezdrátových služeb)

MPEG

Moving Picture Experts Group (Kompresní formát)

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MUX

Multiplex – síť zemského vysílání

NGA

Next Generation Access (Vysokorychlostní přístupová datová síť)

PMSE

Programme Making and Special Events (Tvorba televizních programů a pořádání
hromadných společenských akcí – označuje přístroje jako např. bezdrátové mikrofony)

SATV

Satellite Television (Satelitní televize)

SD

Standard Definition (Standardní rozlišení)

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

SFN

Single Frequency Network (Jedno-frekvenční síť)

TPP

Technický plán přechodu

WACC

Weighted Average Cost of Capital (Vážený průměr nákladů kapitálu)

ZEK

Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.
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1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Mediální hodnotový řetězec se skládá z a) Tvůrců obsahu, b) Agregátorů obsahu, c) Distributorů
obsahu a d) Konzumentů obsahu (domácností). Rozhodnutí EPaR o uvolnění spektra 700 MHz ve
prospěch bezdrátových širokopásmových služeb zasahuje trh distribuce obsahu a to jednostranně
negativním dopadem na platformu zemského televizního vysílání (dále „DTT“), která v současnosti
pásmo 700 MHz využívá pro šíření televizního vysílání. Uvolnění spektra 700 MHz navíc pro DTT
přichází relativně rychle po vyklizení spektra 800 MHz, které bylo spojeno se značnými náklady a
oslabení DTT ve prospěch alternativních platforem, zejména SATV (satelitní platforma). Na druhou
stranu, předpokladem uvolnění 800 MHz byl širší proces digitalizace, který vyústil v přechod
z analogového na digitální zemské vysílání a v celkovou liberalizaci trhu. V současnosti na trhu
distribuce obsahu působí řada vzájemně soupeřících subjektů a probíhá zde zdravá konkurence
mezi platformami i uvnitř jednotlivých platforem. Rozhodnutí EPaR vyvolává nutnost zásahu do
platných kmitočtových přídělů a vede k celkovému snížení disponibilní kapacity pro šíření DTT
vysílání. Vzhledem k tomu, že předmětné rádiové spektrum využívá pouze DTT platforma, je zásah
jednostranný a není sám o sobě technologicky neutrální. Alternativní platformy pro šíření vysílání
získávají naopak příležitost navýšení tržního podílu na základě snížení konkurenceschopnosti DTT.
S ohledem na placenou povahu alternativních platforem navíc reálně hrozí částečné přenesení
negativního dopadu rozhodnutí na domácnosti, které budou nuceny podstatně zvýšit výlohy na
příjem TV (DTT platforma je v současnosti bezplatná). Dopad na DTT platformu tak nejen
jednostranně poškozuje funkční trh, ale zároveň vede i k zásadním socioekonomickým dopadům
jako je navýšení nákladů domácností s potenciálem snížení informovanosti nejvíce postižených
společenských skupin, snížení role veřejnoprávní televize, zrušení regionálního vysílání, atd.
(kapitola 3.1). Dle existujících průzkumů navíc nejsou české domácnosti v současnosti ochotné za
televizní vysílání platit.
Rozhodnutí o uvolnění pásma 700 MHz vykazuje znaky selhání trhu a to zejména v oblasti
jednostranného vychýlení funkčního trhu (nedokonalá konkurence), vzniku negativních externalit pro
DTT a dotčené domácnosti, pozitivních externalit pro alternativní platformy a v neposlední řadě
zásahu do veřejného statku - rádiového spektra. Strategie rozvoje zemského digitálního televizního
vysílání (dále „Strategie“) schválená vládou ČR má za cíl zohlednit dopady rozhodnutí EPaR na DTT
platformu a tam, kde je to vhodné, minimalizovat tržní selhání pomocí přiměřených kompenzačních
nástrojů. Jako jediné možné východisko pro zamezení destrukce DTT platformy zároveň označuje
přechod k spektrálně efektivnější technologii DVB-T2 / HEVC.
Předložená Ex-ante analýza porovnává navrhované varianty přechodu pomocí souběžného vysílání,
přechodu střihem (bez delšího přechodového období) a útlumu DTT (bez řízeného přechodu).
S ohledem na jednostrannost dopadu rozhodnutí EPaR se Ex-ante analýza zabývá pouze DTT
platformou a realistických variant jejího budoucího vývoje. Nadto i ze socioekonomického aspektu
se jeví, jako nejlepší varianta (nejefektivnější) zachování DTT platformy, neboť z pohledu
minimalizace nákladů pro domácnosti je daná varianta nejpřijatelnější (kapitola 2.1.1). Z analýzy
vyplývá, že varianta útlumu DTT představuje nejen rezignaci na dlouhodobé záměry vlády ČR, EP
a Rady EU, ale zejména vyvolává enormní náklady na straně veřejných rozpočtů v souvislosti
s odškodněním dotčených subjektů, socioekonomické poškození domácností a veřejnoprávního
vysílání. Kvantitativní porovnání přechodu střihem a souběhem hovoří jasně ve prospěch přechodu
souběhem, jehož celkové náklady v rozmezí 3 134 – 3 633 mil Kč jsou podstatně nižší než náklady
8 777 – 10 160 mil Kč v případě střihu. Jako nejefektivnější varianta případné podpory se tak jeví
přechod souběhem. V případě jeho realizace, jakožto konsensuálního řešení, se navíc
nepředpokládá plná kompenzace výše zmíněných nákladů, ale pouze jejich část o celkové výši 1
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001 mil Kč. Tyto prostředky by směřovaly do nutných technologických úprav a přeladění stávajících
DVB-T sítí a provozu DVB-T2 přechodových sítí.
V případě, že navrhovaná opatření budou představovat opatření veřejné podpory, naplňují dle
závěrů studie po ekonomické stránce podmínky slučitelnosti s vnitřním trhem dle čl. 107 odst. 3
písmena c) SFEU. Jako takové směřují k dosažení společného cíle jednotného digitálního trhu
prostřednictvím bezproblémového uvolnění pásma 700 MHz ve prospěch bezdrátových
širokopásmových služeb. Zároveň představují nástroj minimalizace tržního selhání ve smyslu
narovnání tržního vychýlení, omezení negativních externalit pro DTT platformu a dotčené
domácnosti, stejně jako minimalizaci pozitivních externalit pro alternativní vysílací platformy.
Kategorické odmítnutí provozovatelů vysílání podílet se v krátkém čase již podruhé (po přechodu
z analogového na digitální vysílání, které bylo hrazeno převážně provozovateli vysílání) na
financování sociálně citlivého přechodu k nové frekvenčně úspornější technologii bez získání
adekvátního prospěchu indikuje, že neexistuje jiné vhodnější opatření k dosažení cílů společného
zájmu. V případě absence kompenzací lze očekávat provedení přechodu střihem, které dle výsledků
Ex-ante analýzy přenese finanční břímě na veřejné rozpočty v podobě možných prohraných
soudních sporů a arbitráží a na dotčené domácnosti. Navrhované opatření je výsledkem konsensu,
který umožní sociálně citlivý přechod a dle zkušeností z období digitalizace v letech 2008-2012 bude
motivovat domácnosti k zrychlení cyklu obnovy kompatibilních přijímačů a nákupu set-top boxů.
Z provedeného vyčíslení vyplývá, že přechod souběhem je nejen celkově nákladově nejefektivnější
variantou, ale navíc pro účastníky trhu (zejména držitele přídělů) představuje konsensuální řešení,
díky kterému budou ochotni hradit část vzniklých nákladů (např. utopené náklady DVB-T technologií)
sami. Cílem navrhovaných opatření je minimalizovat socioekonomické dopady na domácnosti a také
omezit negativní dopady politického rozhodnutí EPaR, které není technologicky neutrální a samo o
sobě narušuje hospodářskou soutěž. Schéma podpory je zároveň podpořeno řadou opatření pro
minimalizaci negativního dopadu na hospodářskou soutěž (monitorování účelnosti a efektivity
vynaložených nákladů ze strany ČTÚ apod.).
Oprávnění držitelé platných kmitočtových přídělů mají legitimní právo považovat kompenzaci při
nutných technologických úpravách a přeladění stávajících DVB-T sítí za nárokovatelnou dle
současného znění zákona o elektronických komunikacích. Legislativní podpora pro kompenzace
provozu DVB-T2 přechodových sítí je v současnosti připravovaná v rámci novely téhož zákona (dále
„Diginovela“) na základě usnesení vlády ČR.
Existující příklady přístupu k uvolnění pásma 700 MHz v rámci EU ukazují, že ČR není jediným
státem, který uskutečňuje či plánuje uskutečnit uvolnění pásma 700 MHz s využitím veřejné podpory
směřované účastníkům DTT trhu. Německo i Velká Británie plánují financovat technologické úpravy
současných DTT sítí. Velká Británie a Francie plánují, respektive již realizovaly, podporu dotčeným
domácnostem. V rámci posuzování slučitelnosti podpory s vnitřním trhem je potřeba zohlednit právě
případy přístupu v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz. Příklady rozhodovací praxe EK
v souvislosti s přechodem z analogového na digitální vysílání není možné plošně aplikovat
s ohledem na zásadní rozdíly kontextu přechodu a to zejména s ohledem na jednostranný negativní
dopad současného rozhodnutí EPaR na jednu platformu distribuce televizního obsahu (DTT).
V souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz čelí ČR řadě regulatorních, politických, ekonomických,
společenských a technických rizik. Opatření navrhovaná v rámci Strategie vedou k ošetření větší
části identifikovaných rizik a to zejména díky dosažení konsensu dotčených stran a umožnění
včasného a sociálně citlivého přechodu na frekvenčně úspornější technologický standard DVB-T2 /
HEVC.
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2 VÝCHOZÍ SITUACE
TRH ŠÍŘENÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČR
ÚVOD
Mediální hodnotový řetězec se skládá z a) Tvůrců obsahu, b) Agregátorů obsahu, c) Distributorů
obsahu a d) Konzumentů obsahu (domácností). V podmínkách České republiky je skupina tvůrců
obsahu zastoupena Českou televizí (veřejnoprávní televize) a několika komerčními televizemi, mezi
něž patří TV Nova (TV Nova s.r.o.), TV Prima (FTV Prima s.r.o.), TV Barrandov (EMPRESSA MEDIA
a.s.) a další. Na trhu působí také agregátoři obsahu, kteří agregují obsah nejen od lokálních, ale
také od zahraničních tvůrců jako je HBO, National Geographic, Discovery a dalších. Mezi hlavní
agregátory obsahu patří Skylink (M7 Group S.A.), Digi TV (DIGI CZ s.r.o.), telekomunikační operátor
O2 (O2 Czech Republic a.s.), kabelová televize UPC (UPC Česká republika, s.r.o.) a další. Televizní
vysílání v ČR je šířeno prostřednictvím zemské digitální platformy (dále „DTT“), satelitní platformy
(dále „SATV“), kabelové platformy (dále „CATV“) a internetové platformy (dále „IPTV“). Nucené
uvolnění spektra 700 MHz, které je předmětem této studie, má dopady na celý mediální trh.
Zásadním způsobem však zasáhne především distribuci obsahu na platformě zemského vysílání
(DTT), jelikož významně omezí kmitočtové pásmo 470-790 MHz prostřednictvím kterého je digitální
zemské vysílání v současnosti šířeno. Implikací pro ČR je nutnost uvolnění tohoto spektra ještě před
ukončením současně platných kmitočtových přídělů. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
(EU) o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (dále „Rozhodnutí EPaR) tak zasahuje
nejen do platného přídělu kmitočtů, ale nepřímo také do smluv uzavřených mezi tvůrci obsahu a
distributory obsahu na platformě zemského vysílání. Vláda České republiky musí situaci naléhavě
řešit i s ohledem na pokročilý proces uvolňování spektra v sousedních zemích.
Lokální legislativa a odborná terminologie pracuje s termíny, které budou dále používány v této
studii.
•
•
•
•

Provozovatelé televizního vysílání (tvůrci a agregátoři obsahu)
Držitelé přídělů (uživatelé kmitočtů 470-790 MHz)
Techničtí operátoři sítí (operátoři vysílacích platforem)
Konzumenti obsahu (domácnosti)

Na tomto místě je důležité zdůraznit, že provozovatelem televizního vysílání je v rámci této
terminologie i agregátor obsahu (je držitelem licence pro provozování TV vysílání vydávaného
Radou pro rozhlasové a televizní vysílání). Agregátor obsahu však žádný TV obsah reálně nevytváří.
Stejně tak nemusí být ani jeho distributorem (v podmínkách ČR např. Skylink či Digi TV), zatímco
UPC obsah agreguje i distribuuje v rámci své vlastní televizní kabelové sítě. V oblasti distribuce
nemusí být držitel přídělu také technickým operátorem sítě na dané platformě. Česká televize má
v mediálním hodnotovém řetězci zvláštní pozici, která plyne z její specifické role veřejnoprávní
televize. Česká televize je tvůrcem obsahu i držitelem přídělů. Zemskou vysílací síť (tzv.
veřejnoprávní multiplex) však technicky operují České Radiokomunikace. Kromě provozování
vlastního multiplexu si Česká televize pronajímá kapacitu přímo od operátora satelitního vysílání.
ČT také agreguje své vlastní programy s vysíláním Českého rozhlasu (veřejnoprávní rozhlas).
Situaci na českém mediálním trhu přibližuje následující obrázek č. 1.
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Obrázek č. 1 – Schéma mediálního hodnotového řetězce v ČR
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Zdroj: Arthur D. Little

Od konce 90. let prošel trh televizního vysílání v České republice zásadní změnou, kdy došlo
k přirozenému procesu digitalizace všech vysílacích platforem. Hlavní platformou je zemská digitální
platforma (DTT), dále pak satelitní platforma (SATV), kabelová platforma (CATV) a internetová
platforma (dále IPTV). V případě zemského vysílání došlo k přechodu z analogového na digitální
formát mezi lety 2008-2012 (prostřednictvím přechodové fáze se souběžným vysíláním v obou
technologiích bez veřejné finanční podpory) a vyústilo v uvolnění pásma 800 MHz pro mobilní služby
(tzv. Digitální dividenda). Technologická změna vedla k zásadnímu rozšíření distribuovaného
obsahu (vyšší počet kanálů), zvýšení kvality, nárůstu tržního podílu alternativních platforem a
celkovému zvýšení konkurenční intenzity trhu. V rámci zemského vysílání došlo k systémové
změně, kdy kmitočtové oprávnění již dále není udělováno pouze provozovatelům vysílání (tvůrcům
obsahu). Zároveň vstoupil na trh nový hráč (Digital Broadcasting), který začal konkurovat společnosti
České Radiokomunikace a to spuštěním své vlastní vysílací sítě prostřednictvím získaného
kmitočtového přídělu pro jednu síť celoplošného vysílání. Historicky převažující platforma zemského
vysílání ztratila během procesu digitalizace tržní podíl 13 % a to ve prospěch alternativních
platforem, zejména SATV (obrázek č. 2). Při porovnání let 2005 (spuštění prvních testovacích DTT
sítí) – 2012 ztratila zemská platforma cca 20 % ze svého podílu. Již v závěru a čase vyhodnocování
přechodu na DVB-T se počítalo s budoucí inovací na standard DVB-T2 v období po ukončení
platnosti aktuální přídělů (2021-2024). Je třeba zdůraznit, že trh šíření televizního vysílání je v ČR
v současnosti plně digitalizovaný a probíhá na něm přirozené konkurenční prostředí mezi
jednotlivými platformami i uvnitř těchto platforem.
Navzdory tržním změnám souvisejícím s digitalizací si DTT platforma v ČR udržela výsadní
postavení s penetrací 59 % domácností. Od roku 2014 pak její podíl dále mírně narůstá. SATV
v současnosti využívá asi 26 % domácností, CATV 20 % a IPTV 4 %. Významná část domácností
využívá kombinaci více technologií – zpravidla kombinaci bezplatné DTT s jinou placenou
platformou. Kolem 46 % všech domácností je však na DTT plně závislá a nevyužívá žádnou jinou
9

platformu 1 . Ve srovnání s ostatními zeměmi ČR dosahuje relativně nízkého podílu zejména
v případě IPTV, což lze odůvodnit zejména nízkým a méně kvalitním pokrytím širokopásmovým
internetem (9. nejnižší počet pokrytých domácností NGA připojením v rámci EU2).
Obrázek č. 2 – Penetrace distribučních platforem v ČR (připouští více TV v jedné domácnosti)
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere

Z perspektivy koncového diváka se jednotlivé platformy liší mj. finanční nákladnosti. Jediná
platforma umožňující bezplatnou konzumaci televizního obsahu je DTT. V případě všech ostatních
platforem musí koncový uživatel kromě televizoru investovat do dalšího hardware (satelitní set,
modem, atd.) a zároveň platit pravidelné měsíční poplatky (alternativně hradit cenu hardware v rámci
pravidelných poplatků). Na obrázku č. 4 je uvedeno srovnání nákladovosti jednotlivých platforem po
dobu 10 let (od ukončení vysílání DVB-T sítí do konce roku 2030) pro uvažovanou domácnost
v současnosti přijímající TV přes DTT platformu. Pro koncovou domácnost je nákladově
nejefektivnější DTT platforma, která bude v případě nekompatibility se současnou vysílací
technologií vyžadovat pouze nákup set-top boxu (obrázek č. 4). Druhou nejvýhodnější variantou je
SATV, v jejímž případě je nutné hradit relativně nižší měsíční poplatek (tzv. servisní poplatek). Tento
poplatek se však pravidelně zvyšuje (obrázek č. 3).

1

Vstupní zpráva Strategie rozvoje digitálního zemského televizního vysílání, Oddíl 2.1.2

2

Digital Single Market statistika - NGA broadband coverage/availability 2015
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Obrázek č. 3 – Vývoj cen servisního poplatku Skylink (Kč / měsíc)
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Náklady jsou vyčíslené za jednu dekódovací kartu pro jeden televizní přijímač. V případě, že
domácnost vlastní větší množství TV (např. v další nemovitosti užívané pro rekreaci), bude nutné
hradit náklad vícekrát.
Obrázek č. 4 – Porovnání nákladů pro domácnost za jeden přijímač dle vysílacích platforem v průběhu 10 let (Kč)
HW, poštovné +
pravidelný poplatek
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pravidelný poplatek
HW, instalace, registrace
+ servisní poplatek

29 839
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DTT
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CATV

Set-top box

Pravidelné poplatky

59 880

2 119

3 708

IPTV

Jednorázová investice

Zdroj: Ceníky hlavních hráčů v jednotlivých platformách (SATV-Skylink, CATV-UPC, IPTV-O2)
Poznámka: Kalkulováno s individuálními cenami za základní službu TV bez akčních a věrnostních slev

V případě oslabení DTT platformy lze očekávat přechod domácností na alternativní platformy. Pokud
by se současná základna cca 2,5 mil domácností na DTT přerozdělila na alternativní platformy dle
průměrného podílu na trhu v EU, na SATV platformu by odešlo 931 tisíc domácností, na CATV 1 125
tisíc domácností a na IPTV 466 tisíc domácností (obrázek č. 5). Od ukončení vysílání DVB-T sítí do
konce roku 2030 (cca 10 let) by tyto domácnosti v úhrnu zaplatily za TV vysílání cca 76 584 mil Kč
(což jsou potenciální výnosy alternativních platforem).
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Obrázek č. 5 – Vyčíslení přechodu současných 2,5 mil domácností z DTT na alternativní platformy dle EU průměru
po dobu 10 let
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Zdroj: Arthur D. Little, Eurobarameter: E-Communications Survey 2015, ATO – Nielsen Admosphere

S ohledem na kupní sílu obyvatel ČR by mohlo dojít k masivnímu přechodu k nejlevnější placené
platformě, kterou je SATV (tzn. všechny domácnosti odchází z DTT právě k SATV). V takovém
extrémním případě by domácnosti zaplatily během 10 let 36 272 mil Kč (což opět představuje
potenciální výnosy pro SATV platformu). V takovém scénáři žádné domácnosti nepřechází k jiným
platformám.
Pokud se podaří DTT platformu zachovat, budou diváci nuceni vynaložit prostředky na nákup
kompatibilního přijímače s DVB-T2 standardem (obrázek č. 6). Při odhadované ceně 500 Kč za settop box by uvedené domácnosti do roku 2030 zaplatily celkem 1 261 mil Kč.
Z výše uvedené citlivostní analýzy je patrné, že náklady diváků jsou při zachování DTT platformy
vždy nejnižší (obrázek č. 6).
Obrázek č. 6 – Vyčíslení nákladů současných 2,5 mil domácností na DTT podle scénářů přechodu (mil Kč) po dobu
10 let

76 584
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Zachování DTT

Přechod na SATV

Přechod dle EU průměru

Zdroj: Arthur D. Little
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Dle výstupů tzv. Lamyho zprávy nelze v dohledné budoucnosti očekávat pokles času, v rámci
kterého diváci sledují lineární vysílání. Celkový čas strávený sledováním lineárního vysílání (z velké
části prostřednictvím DTT) neklesá a to navzdory narůstajícímu množství nelineárního způsobu
konzumace TV obsahu 1 (možnost sledování obsahu mimo vysílací časy, internetové videotéky,
atd.). Diváci využívají pluralitu existujících platforem pro optimalizaci přidané hodnoty (dostupnost,
cena, kvalita vysílání, či počet kanálů) dle jejich osobních preferencí. Zatímco přes DTT mají čeští
diváci tendenci sledovat zejména hlavní televizní stanice včetně veřejnoprávního vysílání převážně
v SD kvalitě, alternativní platformy nabízejí v rámci placených služeb širší nabídku programů často
v lepší kvalitě a představují tak vhodnou službu (nebo doplňkovou službu) zejména divákům, kteří
požadují větší výběr. V případě základní služby SATV, ke které se vztahuje servisní poplatek
(obrázek č. 3), je šíře základní programové nabídky omezená podobně jako v případě DTT (vybrané
kanály jsou na rozdíl od DTT vysílané v HD kvalitě).
Z obrázku č. 7 vyplývá, že české domácnosti nejsou v současnosti ve větší míře připraveny platit za
TV vysílání. Za nadstandardní kvalitu přenosu (HD) je ochotno platit pouze 33 % domácností. Stejný
počet domácností je připraven platit za obsah (prémiové pořady či kanály). Dalších 15 % je
ochotných výměnou za prémiový obsah sledovat vložené reklamy, což lze považovat za současný
model konzumace komerčních kanálů na DTT platformě, jejichž bezplatnost je podmíněna příjmy
provozovatelů vysílání z reklamy. 52 % domácností pak odmítá platit za obsah jakoukoli formou.
Z průzkumu tak vyplývá, že 59 % domácností, které využívají bezplatnou DTT platformu, nebude
v současnosti dobrovolně platit pravidelný poplatek za odebírání prémiového obsahu tak, jak
nabízejí alternativní vysílací platformy. DTT platforma pro ně tak představuje optimální přínos za
adekvátní náklad (nutnost sledovat reklamy v případě komerčních kanálů). Příklady praxe vybraných
členský států EU uvedené v kapitole 6 navíc ukazují, že ani v ekonomicky silnějších zemích (Velká
Británie či Německo) nedochází k situaci, kdy by domácnosti neměly možnost volby alespoň jedné
vysílací platformy se základní programovou nabídkou bez poplatku. Z tohoto důvodu je zachování
DTT platformy nezbytné s ohledem na socioekonomický aspekt z pohledu dotčených domácností.

1

Lamyho zpráva, příloha 3
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Obrázek č. 7 – Ochota českých domácností platit za TV (2016)
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Postavení veřejnoprávní České televize (dále „ČT“) je dáno zákonem o České televizi č. 483/1991
Sb. (přijatým v roce 1991 před vstupem ČR do EU) a ČT je kromě tvorby obsahu ze zákona povinna
provozovat i vlastní zemskou vysílací síť (tzv. „multiplex veřejné služby“) s pokrytím alespoň 95%
obyvatel ČR1. Kromě přenosu vlastního obsahu ČT, zajišťuje multiplex veřejné služby ze zákona i
přenos programů Českého rozhlasu. Česká televize zároveň naplňuje veřejnou službu i činností
v oblastech nových vysílacích technologií a služeb – nese tak částečnou zodpovědnost za
technologický pokrok v oblasti DTT vysílání. Přímým dopadem uvolnění spektra 700 MHz je
odebrání části kmitočtů, které v současnosti využívá multiplex veřejné služby, a které povedou
k neplnění požadavku pokrytí dle zákona. Zároveň bude snížena schopnost ČT plnit ostatní výše
zmíněné zákonné požadavky.
Předmětem této studie je vyhodnocení dopadů plánovaného uvolnění frekvenčního pásma 700 MHz
na trh televizního vysílání v ČR a zároveň:
§
§
§

Sběr ekonomických podkladů od dotčených subjektů vedoucích k vyčíslení kompenzačních
nákladů včetně časového rozložení
Prokázání selhání trhu a posouzení kompenzačních nákladů ve vazbě na tržní selhání
Posouzení veřejné podpory ve vazbě na technologickou neutralitu a rozhodovací praxi EK

TRH ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
Zemské vysílání je stabilně nejvýznamnější platformou pro TV vysílání v ČR, a to jak před
přechodem z analogového vysílání k digitálnímu, tak v současnosti. Zároveň se jedná o jedinou tzv.
„free-to-air“ (FTA) technologii, která poskytuje celoplošně dostupný bezplatný přístup k TV vysílání
(v současnosti v ČR není přes celoplošné sítě DTT platformy vysílán žádný placený kanál, ačkoli
v případě zájmu provozovatelů vysílání je takový krok technicky proveditelný).

1

Zákon č. 483/1991 Sb. § 3 odst. 1, písmena b) c)
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DTT je provozováno na kmitočtovém pásmu 470-790 MHz, které zaručuje velký dosah a velmi
dobrou rádiovou propagaci. Jeho příjem je podle síly signálu možný na venkovních i vnitřních
anténách v statických i pohyblivých objektech (v dopravních prostředcích). V rámci ČR jsou
provozovány čtyři celoplošné a dvacet regionálních a lokálních sítí (příloha č. 1), z kterých je nyní
aktivně v provozu pouze cca 16. Počet multiplexů je omezen nejen na základě dostupné šířky
frekvenčního pásma, ale i na základě mezinárodní kmitočtové koordinace. V rámci regionální
konference v Ženevě (tzv. GE06) bylo ČR umožněno zřízení celkem 6 celoplošných multiplexů (v
praxi 4 celoplošné a větší množství regionálních sítí). Další radiové kmitočty byly plánovány pro
využití v rámci přechodu na technologii DVB-T2 v období po skončení aktuálně platných
kmitočtových přídělů motivovaný přirozenou potřebou inovovat DTT platformu
Tabulka č. 1 – Přehled celoplošných multiplexů v ČR

Držitel přídělů

Technický operátor
sítě

Počet
celoplošných
kanálů

Pokrytí
obyvatel

Platnost
přídělu do

Multiplex 1

Česká televize

České
Radiokomunikace

4

99,9 %

30.5.2023

Multiplex 2

České
Radiokomunikace

České
Radiokomunikace

5

99,9 %

11.5.2021

Multiplex 3

Czech Digital Group1

České
Radiokomunikace

9

98,1 %

10.1.2024

Multiplex 4

Digital
Broadcasting

Digital
Broadcasting

8

95,1 %

4.3.2022

Zdroj: ČTÚ Výroční zpráva 2015, Statistika ČTÚ na dtv.ctu.cz, Databáze přidělených radiových kmitočtů ČTÚ,
Oznámení jednotlivých držitelů přídělů o volné kapacitě

DTT trh je v současnosti plně liberalizovaný a probíhá v něm konkurence jednotlivých subjektů. Jak
je zobrazeno v tabulce č. 1, kmitočtový příděl pro celoplošné sítě drží 4 subjekty. Provoz sítí je
zajištěn dvěma soukromými technickými operátory sítí (České Radiokomunikace a Digital
Broadcasting). Držitelé přídělů tak disponují s právy k využívání rádiového spektra. K vlastnímu
provozování vysílání však využívají služeb technických operátorů sítí, kteří jsou vlastníky
infrastruktury. Celková přenosová kapacita stávajících celoplošných sítí dosahuje v současnosti
maximálního využití a neumožňuje tak významnější kvalitativní ani kvantitativní rozvoj. Příděly
kmitočtů celoplošných sítí jsou platné do období 2021-2024 v závislosti na daném multiplexu. Zákon
o elektronických komunikacích v § 20, odst. 4 a 5 implicitně předpokládá prodloužení platnosti
přídělů i po skončení aktuální platnosti dosavadním držitelům. Konkrétně ukládá ČTÚ povinnost
prozkoumat přidělené frekvenční pásmo 18 měsíců před koncem jeho platnosti a to z pohledu:
§
§
§
§

Potřeby nadále přidělovat pásmo (nepřesunout jej do nelicencované kategorie)
Dosavadní účelné využívání přiděleného pásma dosavadním držitelem
Zájmu dosavadního držitele přídělu o předmětné rádiové kmitočty
Fungování hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikací

V případě, že ČTÚ na základě přezkumu nedojde k závěru nutné úpravy přídělu, příděl ocení na
další období a nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti vyzve dosavadního držitele k podání
žádosti na další období. O žádosti úřad rozhodne bez výběrového řízení. Techničtí operátoři sítí

1

Czech Digital Group je 100% vlastněná společností České Radiokomunikace
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tudíž realizují investice na základě očekávání o disponibilitě kmitočtů za horizont aktuální platnosti
přídělů. Pokud by nedošlo k uvolnění pásma 700 MHz a přechodu na DVB-T2, měli by tak stávající
držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro provozování sítí DTT po vypršení jejich platnosti (2021-2024)
právo na přednostní udělení nových přídělů v souladu s § 20 ZEK, a to bez výběrového řízení.
Kromě celoplošných multiplexů existuje v ČR i 20 regionálních a lokálních sítí (cca 16 aktivně v
provozu), které vysílají nejen lokální kanály, ale například i vybrané kanály veřejnoprávní televize
ve zvýšené kvalitě (příloha č. 1). V tomto případě byly kmitočty přiděleny na základě individuálního
oprávnění na přechodné období do 31.12.2017 a to s ohledem na již tehdejší nejistotu ohledně
budoucího užití pásma 694-790 MHz1 a případnou variantou využití kmitočtů regionálních sítí pro
přechodové DVB-T2 sítě. Zatímco držitelé přídělů pro provoz celoplošných sítí počítali s investičním
cyklem za horizont 1.2.2021 (datum plánovaného ukončení DVB-T vysílání), operátoři regionálních
sítí nemohli plánovat za horizont konce roku 2017. Kontinuita regionálního vysílání by měla být dle
Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání zajištěna jak v období přechodu na DVBT2 standard (prostřednictvím jedné regionální přechodové sítě), tak i po kompletním ukončení DVBT vysílání prostřednictvím dvou regionálně členěných multiplexů.
Vysílací infrastruktura DTT platformy je z velké části (infrastruktura technického operátora České
Radiokomunikace) součástí kritické infrastruktury státu v souladu s platnou legislativou2 Konkrétně
se jedná o vysílací zařízení s vysílacím výkonem alespoň 1 kW a o celou síť pro zajištění provozu
rozhlasového a televizního vysílání veřejnoprávního vysílatele (tj. Multiplex 1 České televize). DTT
platforma je tak státem vnímaná jako základní nástroj pro informování obyvatelstva v krizových
situacích a spadá tak do speciálního ochranného režimu.

DEFINICE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU
UVOLNĚNÍ KMITOČTŮ PÁSMA 700 MHZ
S ohledem na neustále zvyšující se požadavky na objem přenesených dat se na globální i evropské
úrovni intenzivně diskutují možnosti dalšího technologického rozvoje. Jedním z konkrétních výstupů
je globální harmonizace užití frekvenčního spektra 694-790 MHz (dále „700 MHz“) pro účely
širokopásmového bezdrátového připojení. V případě EU se tato iniciativa přímo váže na strategii
jednotného digitálního trhu3, která je postavená na třech následujících pilířích:
§
§
§

Zlepšit přístup spotřebitelů a podniků k digitálnímu zboží a službám v celé Evropě
Vytvořit správné a rovné podmínky, aby se mohly rozvinout digitální sítě a inovativní služby
Maximalizovat růstový potenciál digitální ekonomiky

V rámci druhého pilíře si konkrétně dává za úkol docílit „…účinnější koordinace spektra, společná
kritéria EU pro přidělování spektra v jednotlivých členských státech, vytváření pobídek pro investice
do vysokorychlostního širokopásmového připojení…“. Začátkem roku 2016 Evropská komise (dále
„EK“) předložila rozhodnutí o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii, jehož cílem je
harmonizovaný a urychlený přístup k uvolnění pásma 700 MHz pro účely bezdrátového

1

Plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2016-10 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz, Oddíl 3, Článek 7

2
Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, který implementuje požadavky směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování
evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku
kritické infrastruktury dále označuje prvky DTT infrastruktury a vysílací sítě veřejnoprávní televize jako součást kritické infrastruktury státu
3

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_cs.htm
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širokopásmového připojení1. 15. března 2017 byl návrh schválen v 1. čtení v Evropském parlamentu
(dále „EP“) a 25. dubna v Radě (EU) (uveřejněn bude do konce května 2017). Rozhodnutí stanovuje
následující úkoly pro členské státy2:
§

§

§

ČLÁNEK 1: Do 30. června 2020 uvolnit využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz (z
opodstatněných důvodů možné odložit až o 2 roky) a do 31. prosince 2017 uzavřít veškeré
nezbytné dohody o přeshraniční koordinaci kmitočtového pásma uvnitř Unie
ČLÁNEK 4: V závislosti na vnitrostátních potřebách a při zohlednění zásady technologické
neutrality zajistí nejméně do roku 2030 dostupnost kmitočtového pásma 470–694 MHz pro
zemské poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání, včetně volně dostupného
televizního vysílání, a pro bezdrátové zvukové PMSE
ČLÁNEK 5: Co nejdříve, nejpozději však 30. června 2018, přijmou a zveřejní své vnitrostátní
plány a harmonogramy, včetně podrobných kroků ke splnění svých povinností stanovených
v článcích 1 a 4

Implikací pro ČR je nutnost uvolnit pásmo 700 MHz před ukončením současně platných
kmitočtových přídělů (2021-2024). ČR má dle vládou schválené Strategie rozvoje zemského
digitálního televizního vysílání a v souladu s článkem 4 zájem na zachování zemského rozhlasového
a televizního vysílání nejméně do roku 2030. V kontextu struktury trhu televizního vysílání v ČR, kde
převládá zemské vysílání, není rozhodnutí EPaR technologicky neutrální. Celý proces je v ČR třeba
nastavit tak, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže mezi platformami.

DOPAD NA TRH TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
Z technického pohledu není možné uspokojivě a nerušeně provozovat na jednom frekvenčním
pásmu DTT i širokopásmové datové služby3. Jediným možným východiskem požadavku EP je tudíž
uvolnění části pásma v současnosti alokovaného pro služby DTT. V rámci přípravy Strategie rozvoje
zemského digitálního televizního vysílání byla nejprve analyzována perspektiva refarmingu
zbývajících kmitočtů (po odebrání 700 MHz) pro zajištění kontinuity zemského digitálního vysílání.
Závěr analýzy ukázal, že není možné dosáhnout 6 celoplošných sítí dle platného rozhodnutí GE06
(maximálně 3 celoplošných a jedné neúplné sítě). Omezením v tomto případě není pouze snížená
kapacita frekvenčního pásma, ale i mezinárodní koordinace kmitočtů zejména s ohledem na již
probíhající proces plánovaného umístění mobilních služeb v pásmu 700 MHz v sousedních zemích
(Německo a Rakousko). Dle platného rozhodnutí GE06, které je nadále deklarováno jako výchozí
dokument pro mezinárodní koordinaci radiového spektra, musí být i po uvolnění 700 MHz zajištěno
zachování DTT vysílání a to prostřednictvím 6 celoplošných sítí (nebo jejich regionálně členěným
ekvivalentem). V případě, že nebude zajištěn sociálně citlivý přechod na spektrálně efektivnější
technologii, která by zajistila kontinuitu DTT vysílání (6 celoplošných sítí při zachování či zvýšení
kvalitativního standardu), lze očekávat dopad na následující dotčené subjekty:
DOMÁCNOSTI
§
§
§
§

Významné snížení pokrytí DTT pro velkou část domácností (tabulka č. 2)
Vynucený přechod na placené platformy (jednorázové náklady a pravidelné poplatky)
Konzervace DTT technologie bez výhledu na zvýšení kvality
Celkové snížení informovanosti společnosti zejména prostřednictvím veřejnoprávní televize

1

2016/0027(COD)

2

Uvedené formulace jsou zkráceným výkladem textu rozhodnutí EPaR

3

Dopadová studie rozhodnutí EPaR o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii, strana 6
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§
§
§

Nejistota ohledně plnění role ČT (šíření přenosu veřejné služby, krizová komunikace, atd.)
Zrušení či výrazné omezení regionálního vysílání
Zvýšení kvality bezdrátového širokopásmového připojení

DRŽITELÉ PŘÍDĚLŮ A TECHNIČTÍ OPERÁTOŘI SÍTÍ
§
§
§
§
§
§

Odebrání platných přídělů (udělené do let 2021-2024) bez adekvátní náhrady
Neschopnost plnění závazků pokrytí alespoň 70 % obyvatelstva dle platných licencí pro
celoplošné vysílání1
Porušení platných obchodních kontraktů s provozovateli vysílání
Podstatné zkrácení investičního cyklu vedoucí k utopeným nákladům
Zhoršení kvality vysílání
Ztížená role při plnění zákona o České televizi (zajištění bezplatného vysílání pro 95 %
domácností prostřednictvím DTT sítě)

OPERÁTOŘI ALTERNATIVNÍCH PLATFOREM
§

§

Významné navýšení tržního podílu alternativních platforem šíření televizního vysílání díky
odchodu domácností z DTT platformy (již v rámci přechodu z analogového na digitální
vysílání ztratila zemská platforma navzdory dlouhé přechodové fázi 13 % domácností, které
přešly zejména k satelitní platformě)
Příležitost pro IPTV operátory zvýšit pokrytí domácností díky zvýšení kvality bezdrátového
širokopásmového připojení (bezdrátová IPTV)

STÁT
§
§
§
§

Pravděpodobnost prohraných arbitráží s poškozenými účastníky DTT trhu
Nutnost přehodnocení role České televize a způsoby šíření jejího vysílání
Snížení daňových odvodů z inzerce
Zisk z aukce kmitočtů 700 MHz (tzv. digitální dividenda 2)

Dle výše uvedené dopadové analýzy vyplývá, že rozhodnutí o uvolnění spektra 700 MHz není
technologicky neutrálním řešením, jelikož negativně dopadá pouze na DTT platformu a má tak přímý
dopad na podíl platforem na trhu. Rozhodnutí vede k radikálnímu snížení pokrytí obyvatel DTT
signálem a omezení počtu vysílaných kanálů. Konkurenční platformy získávají naopak pozitivní
externalitu a to možnost akvizice nových platících domácností, které budou odcházet z poškozené
DTT platformy. IPTV platforma pak navíc díky uvolnění 700 MHz a umístění bezdrátových
širokopásmových služeb získá kvalitnější pokrytí většího počtu domácností. Uvedený externí zásah
do disponibilních kritických zdrojů DTT tak vede k selhání trhu šíření zemského televizního vysílání.

1

Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání § 2 odst. 1-c
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Obrázek č. 8 – Dopad uvolnění pásma 700 MHz na vysílací platformy

Bezplatná TV

Placená TV

Zdroje hodnoty

DTT

SATV

CATV

IPTV

Hlavní hráči:

Česká televize
České Radiokomunikace
Czech Digital Group
Digital Broadcasting

SES Astra (operátor)
Thor (operátor)
Intelsat (operátor)
Skylink (agregátor)
freeSAT (agregátor)
Digi TV (agregátor)

UPC

O2

59 %

26 %

20 %

4%

Penetrace 2016:
(více TV na domácnost)

*

Frekvenční
spektrum

Pokrytí
domácností
Kvalita vysílání
Počet aktivních
diváků
Výnosy z platících
diváků
Výnosy od
provozovatelů TV
Pozitivní dopad

Negativní dopad

Neutrální dopad / neaplikovatelné

Zdroj: Arthur D. Little
Poznámka: V případě IPTV platformy je uvažováno poskytování služby na základě fixní i bezdrátové sítě

Reálné snížení dostupnosti sítí se liší dle konkrétního multiplexu (tabulka č. 2). Celkově se však
jedná o ztrátu cca 30 % spektra, které v současnosti využívá DTT. Omezení pokrytí má nejen přímý
komerční dopad s ohledem na snížení sledovanosti DTT platformy, ale je zároveň i v rozporu
s platnou legislativou a udělenými licencemi. Multiplex 1 (multiplex veřejné služby) má povinnost ze
zákona o České televizi pokrývat alespoň 95 % obyvatelstva. Ostatní celoplošné multiplexy pak musí
dle licence a požadavků zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání pokrývat alespoň
70 % obyvatelstva. Zákonnou povinnost pokrytí veřejnoprávního multiplexu tak nelze naplnit, stejně
jako nebude možné naplnit licenční povinnost pokrytí pro komerční multiplexy. Pro naplnění litery
zákona o České televizi by možným řešením mohlo být přerozdělení zbývajících kmitočtů
postižených multiplexů tak, aby pokrytí veřejnoprávního multiplexu dosáhlo požadovaných 95 %,
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což by vedlo k dalšímu omezení pokrytí multiplexů 2, 3 a 4 (nad rámec uvedený v tabulce č. 2).
Tento krok, pokud by byl technicky proveditelný, by vedl k poškození DTT platformy.
Tabulka č. 2 – Celoplošné multiplexy v ČR po odejmutí pásma 700 MHz

Aktuální pokrytí

Aktuální využitá
kapacita

Pokrytí po uvolnění
700 MHz

Minimální pokrytí
definované
zákonem

Multiplex 1

99,9 %

100 %

56,8 %

95,0 %

Multiplex 2

99,9 %

100 %

47,6 %

70,0 %

Multiplex 3

98,1 %

100 %

21,7 %

70,0 %

Multiplex 4

95,1 %

100 %

89,4 %

70,0 %

Zdroj: Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, Zákon 483/1991 Sb., Zákon 231/2001 Sb., ČTÚ
(pokrytí měřeno podle vyhlášky)
Poznámka: Uvolnění pásma 700 MHz vyvolá komplexní reorganizaci kmitočtových přídělů všech sítí, a tudíž
neexistuje souvislost mezi snížením pokrytí a výší kompenzace v rámci přechodu

S ohledem na uvedené dopady na trh šíření televizního vysílání se jako možné východisko nabízí
urychlená technologická inovace vysílací technologie DTT z formátu DVB-T na spektrálně
efektivnější DVB-T2. Společně s vysílací technologií je možné zároveň zmenšit velikost datového
toku a to prostřednictvím přechodu na novější kompresní technologii High Efficiency Video Coding
– H.265 (dále „HEVC“). Tento krok umožňuje zachování počtu celoplošných sítí a současně
neomezuje budoucí technologický rozvoj platformy. Tento postup je mj. doporučován v rámci
rozhodnutí o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii1: „V případě, že členské státy
hodlají zachovat DTT, měly by ve svých vnitrostátních plánech zvážit možnost snazší modernizace
vysílacích zařízení ve prospěch technologií účinněji využívajících spektrum, jako jsou pokročilé
video formáty (např. HEVC) nebo technologie přenosu signálu (např. DVB-T2)“ EPaR současně
v rozhodnutí proponují2:
§

§

ČLÁNEK 5: Členské státy do svých vnitrostátních plánů tam, kde je to vhodné, zahrnou
informace o opatřeních, včetně případných podpůrných opatření, zaměřených na omezení
dopadu nadcházející přeměny na veřejnost a užívání bezdrátových zvukových PMSE a na
usnadnění toho, aby byla na vnitřním trhu včas dostupná interoperabilní síťová zařízení a
přijímače pro televizní vysílání
ČLÁNEK 6: Členské státy mohou ve vhodných případech a v souladu s právem Unie zajistit,
aby byla v souvislosti s přeměnou či reorganizací kmitočtového uspořádání včas a
transparentně poskytnuta odpovídající kompenzace přímých nákladů, zejména koncových
uživatelů, aby byl mimo jiné usnadněn přechod k technologiím účinněji využívajícím
spektrum

Přestože všechny dotčené subjekty dlouhodobě počítaly s přechodem ke spektrálně efektivnější
technologii (DVB-T2) v termínu okolo roku 2025, rozhodnutí EPaR tento proces výrazným způsobem
zkracuje. V důsledku je poškozen přirozený cyklus obměny přijímačů v domácnostech i ekonomický

1

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) o využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Unii

2

Uvedené formulace jsou zkráceným výkladem textu rozhodnutí EPaR
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investiční cyklus účastníků trhu, kterým jsou zároveň odebrány platné kmitočtové příděly před jejich
garantovanou terminací.

PŘÍSTUP ČR VE VAZBĚ NA BUDOUCNOST PLATFORMY DTT
Dne 20. července 2016 vydala vláda ČR usnesení o Strategii rozvoje zemského digitálního
televizního vysílání (dále „Strategie“). V rámci usnesení byla schválena předložená Strategie včetně
stanovení požadavků na úpravu relevantní legislativy. Předmětem Strategie není budoucí využití
pásma 700 MHz, ale pouze budoucnost platformy DTT, která je zásadním způsobem ovlivněná výše
popsaným uvolněním pásma. Strategie prošla diskusí v rámci expertní skupiny při Ministerstvu
průmyslu a obchodu (dále „MPO“) a finální verze byla před schválením vládou diskutována se všemi
dotčenými stranami (držitelé přídělů, techničtí operátoři sítí, provozovatelé vysílání a relevantní
veřejné orgány).
Vytvoření Strategie zároveň předcházelo zpracování několika dalších strategických dokumentů.
Prvním z nich byl dokument Digitální Česko 2.0 schválený v roce 2013, který mj. podpořil pokračující
právo obyvatel volně přijímat programy médií veřejné služby prostřednictvím zemského vysílání.
Zároveň deklaroval, že využití formátu DVB-T2 je pro budoucí rozvoj zemských vysílacích sítí
jedinou možnou cestou. Strategie správy spektra vypracovaná Českým telekomunikačním úřadem
(dále „ČTÚ“) v roce 2015, pak popisovala plánované uvolňování spektra 700 MHz včetně
negativních dopadů na platformu DTT. V souvislosti s přijímáním Strategie správy spektra probíhala
veřejná konzultace, v rámci které vyjádřily subjekty provozující vysílání obavy s ohledem na
budoucnost zemské platformy v případě nuceného uvolnění spektra 700 MHz 1 . Finální znění
Strategie správy spektra tudíž uvádí: „…v souvislosti s úsporou spektra v pásmu 700 MHz a jeho
využitím pro IMT předpokládá zajištění plošné kontinuity dostupnosti stávajícího rozsahu televizního
vysílání a jeho rozvoje. Umožnění změny využití pásma 700 MHz k poskytování mobilních služeb
lze podpořit přechodem na standard DVB-T2“ 2 Zároveň uvádí, že: „Splnění cíle dlouhodobého
rozvoje zemského vysílání lze zajistit pouze přechodem na druhou generaci vysílacích technologií
– migrací na standard DVB-T2“3. Jinými slovy, v případě že nebude přijato rozhodnutí o přechodu
k DVB-T2, lze očekávat postupný útlum DTT technologie a nucený přechod domácností k placeným
službám. Zainteresované osoby měly během schvalování dokumentů příležitost vyjádřit se k jejich
obsahu prostřednictvím mezirezortních řízení, veřejných workshopů a seminářů za účasti
průmyslových asociací dle definice veřejné konzultace 4 . V rámci konzultace a schvalovacího
procesu provozovatelé vysílání mj. uvedli, že nejsou připraveni hradit náklady přechodu k nové
technologii ze svých zdrojů. Neochota financovat přechod byla dána zejména odlišností dnešní
situace s přechodem z analogového na digitální vysílání. V případě přechodu na digitální vysílání v
letech 2008-2012 šlo o krok, který odpovídal vývoji a uplatnění digitálních technologií na celém trhu
šíření televizního vysílání, zatímco v případě vynuceného uvolňování rádiových kmitočtů pásma 700
MHz jde o krok, který není technologicky neutrální a negativně postihuje pouze a výhradně platformu
DTT. V případě přechodu na digitální vysílání se provozovatelé TV podíleli na financování
simultánního vysílání. Investice do nových sítí byly zároveň vynaložené na základě předpokladu
dodržení platnosti kmitočtových přídělů, který je současným vynuceným uvolněním spektra 700 MHz
porušen.

1

Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra, Oddíl 2-c

2

Strategie správy spektra 2.1.1.

3

Strategie správy spektra 2.3.1.2.

4

Zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích § 130
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Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání reflektuje závěry Strategie správy
spektra včetně připomínek v rámci veřejné konzultace a má charakter „krizového řešení“ pro DTT
platformu a to z důvodu:
§
§
§
§

Procesu vynuceného státem s dopady na subjekty s platnými kmitočtovými příděly
Procesu vynuceného státem s dopady na koncové diváky (ekonomické a kulturněspolečenské)
Procesu vynuceného státem s negativním dopadem pouze na DTT platformu (otázka
technologické neutrality je adresována v kapitole 5)
Procesu vynuceného státem s negativním dopadem na televizní a rozhlasové vysílání
veřejné služby s určitou pravděpodobností vedoucí k neschopnosti daných subjektů
naplňovat zákon o České televizi č. 483/1991 Sb.

Strategie tudíž doporučuje státem řízenou reakci a to v podobě přechodu zemské platformy
k pokročilejší vysílací technologii DVB-T2 / HEVC. Přechod na starší kompresní standard MPEG-4
není v případě ČR relevantní z důvodu nízké penetrace kompatibilními přijímači v domácnostech.
Z toho důvodu Strategie určuje rovnou přechod k nejpokročilejší dostupné technologii HEVC. Dle
Strategie je dále nutné začít s přechodem co nejdříve a to zejména s ohledem na množství
domácností v ČR závislých na DTT platformě a iniciativě sousedních zemí (na základě závazné
mezinárodní koordinace nebude v ČR možnost využívat pásmo 700 MHz již od období červen 2020
-prosinec 2021). Odkládání přechodu by tak znamenalo:
§
§
§
§

Sociálně neúnosné přenesení nákladů na koncové diváky (výměna přijímacího zařízení před
koncem přirozené doby obnovy nebo nutnost přechodu na placené platformy)
Signifikantní zásah do trhu televizního vysílání zvýhodňující alternativní platformy
Zvýšení nejistoty na straně tvůrců obsahu, distributorů obsahu i koncovými diváky
Vzájemné rušení radiového signálu s Německem, Rakouskem a případně dalšími
sousedními státy přecházejícími ke standardu DVB-T2

Naplnění tohoto doporučení dále obsahuje:
§
§
§

§

Provoz souběžného vysílání v DVB-T a DVB-T2 standardech o optimální délce zajišťující pro
většinu domácností možnost výměny přijímače během přirozeného cyklu obnovy
Nastavení kompenzačního mechanismu pro dotčené subjekty
Zdůraznění role ČT jako klíčového iniciátora přechodu, který do přechodových sítí umístí
svou programovou nabídku v HD rozlišení (v současnosti ČT nemusí a neposkytuje
celoplošné HD vysílání skrze DTT)
Po skončení přechodové doby provoz 6 celoplošných DTT multiplexů v souladu se závěry
konference GE06 a s identickým i záměry sousedních zemí

Dle záměru Strategie (obrázek č. 9) by po dobu přechodového období měly být v provozu celkem tři
DVB-T2 sítě (dvě celoplošné a jedna regionální). Celoplošné sítě budou určeny pro Českou televizi
a České Radiokomunikace, regionální síť pak pro Digital Broadcasting. Po skončení přechodového
období a ukončení vysílání DVB-T sítí by mělo být v provozu šest DVB-T2 sítí (čtyři celoplošné a
dvě s regionálním členěním). Cílem Strategie je zajištění kontinuity modelu provozování DTT
platformy včetně umožnění její bezplatné podoby i v období po ukončení vysílání ve formátu DVBT. Současný právní rámec pro využití placeného vysílání se tak přechodem nemění a zůstává
technologicky neutrální. Strategie v současnosti počítá s nejzazším termínem 1. února 2021 pro
ukončení vysílání DVB-T sítí a následné uvolnění pásma 700 MHz. Přesný termín však bude určen
v rámci tzv. Technického plánu přechodu („TPP“) a zároveň bude výsledkem mezinárodní
koordinace. Vydání TPP je očekáváno v první polovině roku 2018. Dokument bude schvalovat vláda
ČR. Vzhledem k současné nedokončené mezinárodní koordinaci rádiových kmitočtů a tedy i
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nemožnosti sestavení realistického TPP nelze v tuto chvíli odhadnout dopady uvolnění 700 MHz
s úplnou přesností.

790 MHz

Obrázek č. 9 – Plán uvolnění pásma 700 MHz v ČR

694 MHz

DVB-T sítě
- 4 celoplošné
- 20 regionálních
(~16 aktivních)

DVB-T2 sítě
- 4 celoplošné
- 2 regionálně
členěné

Přechodové DVB-T2 sítě
470 MHz

- 2 celoplošné
- 1 regionální
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Plánovaný termín uvolnění 700 MHz
(1.2.2021)

Zdroj: Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání

V souladu s články 5 a 6 a článkem 20 recitálu rozhodnutí EPaR o využívání kmitočtového pásma
470-790 MHz v Unii navrhuje Strategie i systém kompenzací pro dotčené subjekty. Strategie
nepočítá s přímou finanční kompenzací pro domácnosti (tabulka č. 3). Dopad na domácnosti má
podstatným způsobem zmírnit dostatečně dlouhá doba souběžného vysílání, která umožní vyměnit
většinu přijímačů v rámci přirozeného cyklu obnovy. Provozovatelé vysílání budou moci
v přechodových sítích vysílat bezplatně (po dobu přechodu budou tudíž platit pouze za vysílání
v současných DVB-T sítích a nebudou tak hradit za umístění svých kanálů dvakrát). S výjimkou
veřejnoprávního multiplexu 1, nelze z kapacitních důvodů předpokládat, že komerční provozovatelé
vysílání budou moci využít přechodových sítí pro vysílání v HD kvalitě, což snižuje
konkurenceschopnost platformy po dobu přechodu.
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Tabulka č. 3 – Přehled plánovaných nákladů dle Strategie

Dotčený
subjekt

Držitelé přídělů

Stát

Popis nákladu

Kompenzace
(mil Kč)

Zdroj kompenzace

Vybudování a provoz přechodových sítí

298–418

Radiokomunikační účet

Jednorázové kmitočtové přeladění
stávajících a přechodových sítí

41-67

Radiokomunikační účet

Přepnutí stávajících vysílacích sítí na DVBT2 standard

102-142

Radiokomunikační účet

Celkem

441-627

-

Řízení implementace Strategie

30-35

Státní rozpočet (MPO)

Informační kampaň a certifikace přijímacích
zařízení

300-350

Státní rozpočet (MPO)

Náklady správy spektra (rušení)

50

Radiokomunikační účet

Celkem

380-435

-

Zbývající domácnosti

Nefinanční –
přechodové období

-

Celkem

0

-

821 – 1 062

-

Domácnosti

Celkem
Zdroj: Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání

Plánované náklady schválené vládou ČR v rámci Strategie budou hrazeny ze dvou základních
zdrojů:
§

§

RADIOKOMUNIKAČNÍ ÚČET: Mimorozpočtový fond definovaný dle zákona o elektronických
komunikacích (Díl 4) sloužící k úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů v souvislosti
se změnami využívání rádiového spektra. Zdrojem účtu jsou poplatky za využívání
kmitočtových přídělů
STÁTNÍ ROZPOČET: Rozpočtová kapitola Ministerstva průmyslu a obchodu, která bude
financovat např. informační kampaň

POROVNÁNÍ DNEŠNÍ SITUACE S PŘECHODEM Z ANALOGOVÉHO NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ
Plánovaný přechod zemského vysílání na standard DVB-T2 je často srovnáván s přechodem z
analogového vysílání na DVB-T. Pro účely této studie je proto zpracováno stručné porovnání obou
situací.
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PŘÍČINA
Přechod z analogového na DTT vysílání
§

§

Přirozený a v zásadě očekávaný
technologický vývoj, který byl
z významné části iniciován uvnitř trhu
(nikoli pouze politickým rozhodnutím –
na úrovni EU se jednalo pouze o
Sdělení EK bez právního závazku1)
Digitalizace probíhala paralelně i u
dalších vysílacích platforem (SATV i
CATV), stejně jako v dalších
hospodářských odvětvích

Přechod z DVB-T na DVB-T2
§

§

§

Závazné politické rozhodnutí na
evropské úrovni včetně přijetí
příslušného právního rámce bez
významnější motivace na straně
účastníků trhu
Vynucené urychlení přirozeného
procesu rozvoje DTT s jednostranným
dopadem na DTT platformu (netýká se
žádných jiných vysílacích platforem)
V rozporu s principem technologické
neutrality netržní zásah do funkční
soutěže platforem

PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ
Přechod z analogového na DTT vysílání
§

§

§

1

Transformace řízena několikaletou
přípravou v rámci mezinárodních
koordinačních orgánů, jejichž výstupem
byla definice a harmonizace standardu
DVB-T, stejně jako kmitočtový plán pro
dané regiony (GE06)
Na základě TPP spuštěno mezi lety
2008-2012 vysílání v rámci
přechodových sítí pro zajištění sociálně
citlivého přechodu pro domácnosti,
které bylo financováno provozovateli
vysílání
Přechod dále podpořen informační
kampaní, která měla za cíl urychlit
obměnu přijímačů v dotčených
domácnostech

Přechod z DVB-T na DVB-T2
§

§

§

Časově omezená doba příprav, která je
v současnosti stále v procesu (stále
není plně vyřešena mezinárodní
kmitočtová koordinace v pásmu 470694 MHz)
K dnešnímu dni není definitivně
schválena legislativa v rámci ČR
(Diginovela). Rozhodnutí EPaR bylo
schváleno teprve v březnu 2017
V kontextu vysoké právní a technické
nejistoty spojené s významným
urychlením procesu uvolnění spektra
(dle rozhodnutí EPaR již do roku 2020),
bylo v ČR zvoleno v minulosti
osvědčené technické řešení
prostřednictvím přechodových sítí
spuštěných pro zajištění sociálně
citlivého přechodu domácností a
podpořených státem řízenou
informační kampaní

Sdělení EK o urychlení přechodu z analogového na digitální vysílání COM(2005) 204 final
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DOTČENÉ SUBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ NEUTRALITA
Přechod z analogového na DTT vysílání
Většina dotčených subjektů získala výhody:
§ Domácnosti podstatně vyšší počet
kanálů ve vyšší kvalitě
§ Operátoři vyšší kapacitu sítí a tudíž
větší potenciál výnosů
§ Provozovatelé vysílání možnost
produkovat a umisťovat inzerci do
většího množství kanálů
§ Stát získal přirozeným uvolněním
spektra 800 MHz tzv. digitální
dividendu a zároveň umožnil zvýšení
role veřejnoprávní televize (postupné
rozšíření programové nabídky ze dvou
na současných pět kanálů vč. ryze
zpravodajského programu)
§ Operátoři alternativních platforem
zvýšili kvalitu přenosu a zároveň
významně navýšili tržní podíl
s ohledem na odchod části diváků ze
zemské vysílací platformy
§ Přechod lze i přesto hodnotit jako
veskrze technologicky neutrální řešení,
které vedlo k liberalizaci trhu a zvýšení
konkurenčního prostředí

Přechod z DVB-T na DVB-T2
Negativní dopady pouze na DTT platformu:
§ Domácnosti nezískají podstatně vyšší
počet kanálů, ani lepší dostupnost
signálu
§ Držitelé přídělů / techničtí operátoři sítí
nezískají podstatně širší prostor pro
programovou nabídku
§ Provozovatelé nezískají podstatně širší
prostor pro svou programovou nabídku,
zároveň však budou muset investovat
do nových produkčních technologií nad
rámec očekávaného investičního cyklu
§ Stát získá vynuceným uvolněním
spektra 700 MHz tzv. druhou digitální
dividendu, ale ohrozí činnost
veřejnoprávní televize a bude vystaven
nebezpečí arbitráží ze strany
komerčních operátorů sítí
§ Operátoři alternativních platforem
získají možnost významně navýšit tržní
podíl bez jakéhokoli vynaloženého
nákladu
§ Přechod bude možné hodnotit jako
relativně technologicky neutrální pouze
v případě, že nedojde k významnému
odchodu domácností z DTT platformy

KOMPENZACE
Přechod z analogového na DTT vysílání
§

§

§

Široká akceptace řešení podpořená
očekávanými pozitivními dopady na
dotčené subjekty
Provoz přechodových sítí byl
financován provozovateli vysílání s
cílem postupně rozšířit programovou
nabídku a inzertní kapacitu
Určitou formou motivace pro
provozovatele vysílání (tehdy zároveň
držitelé přídělů) bylo udělení další
licence na provozování nového kanálu,
čímž se rozšířila programová nabídka

Přechod z DVB-T na DVB-T2
§

§

§

Přechod k DVB-T2 není dotčenými
stranami pozitivně přijímán s ohledem
na výše popsaný nedostatek
pozitivních incentiv a absenci čitelné
přidané hodnoty pro domácnosti
Provozovatelé vysílání naopak
opakovaně vyjádřili neochotu finančně
se podílet na plánovaném přechodu
Připravovaná Diginovela tudíž nově
počítá s možností kompenzace
provozu přechodových sítí, jejichž
cílem je urychlení cyklu obměny
přijímacích zařízení
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3 PROKÁZÁNÍ TRŽNÍHO SELHÁNÍ
Situace vyvolaná nuceným uvolněním spektra 700 MHz je v mnoha ohledech bezprecedentní.
Srovnání s nedávným přechodem z analogového na digitální vysílání není možné (kapitola 2.2.4).
Jedná se o zcela odlišný proces vyvolaný vnějším zásahem, který negativně dopadá pouze na jednu
vysílací platformu a zasahuje do existujících práv k využívání kmitočtových přídělů. Z požadavku EU
vyplývá nutnost reorganizace rádiového spektra (změna rozdělení radiového spektra, refarming) a
odebrání platných kmitočtových přídělů s negativními dopady do soutěže na trhu šíření televizního
vysílání. Externí zásah do disponibilních kritických zdrojů DTT tak vede v konečném důsledku k
selhání trhu šíření lineárního televizního vysílání a to zejména v následujících aspektech:
§

§
§
§

§
§

§

Komplikace domácností užívajících zemskou platformu, které budou dotčeny buď omezením
vysílání anebo nutností hradit přechod k spektrálně efektivnější technologii (DVB-T2) mimo
přirozený cyklus obnovy přijímačů. V konečném důsledku lze očekávat odchod části diváků
na alternativní platformy a narušení funkčního trhu šíření lineárního televizního vysílání
politickým rozhodnutím
Odchod domácností na alternativní vysílací platformy povede k zvýšení nákladů domácností
(jednorázové a pravidelné poplatky odváděné za placené vysílání)
Celkové snížení konkurence na trhu šíření televizního vysílání vedoucí ke zvýšení stávajících
cen placené TV (např. výše servisního poplatku u SATV)
Jednoznačné zvýhodnění alternativních platforem, které budou bez vynaložení adekvátních
nákladů získávat nové zákazníky z důvodu snížení pokrytí DTT a omezení programové
nabídky (domácnosti odcházející z bezplatné DTT platformy)
Jednoznačné znevýhodnění držitelů přídělů a technických operátorů DTT sítí, kteří za
externě vyvolanou nevýhodu nezískají žádný prospěch
Odebrání rádiového spektra povede k zásadnímu omezení budoucího rozvoje a inovací DTT
platformy, které dále povede ke snížení konkurenceschopnosti platformy v porovnání s
alternativami
Realokace rádiového spektra v daném časovém rámci není v souladu s přirozeným
rozvojem trhu, je realizována v časovém posunu (3-5 let dopředu) a povede k snížení
motivace tržních subjektů nadále investovat (alokovat zdroje) do zajištění bezplatného
zemského vysílání z důvodu vysokých rizik spojených s takovou investicí

Nešetrný, resp. sociálně necitlivý proces uvolnění rádiových kmitočtů přechodu na DVB-T2, bez
dostatečně dlouhé doby souběžného vysílání v obou technologiích, bude mít negativní dopady na
trh šíření lineárního televizního vysílání.
Cílem vládou schválené Strategie je především nastavení sociálně citlivého přechodového období
a minimalizace dopadu výše uvedených tržních selhání.

DOPAD NA SPOLEČNOST
Rozhodnutí o uvolnění pásma 700 MHz a související snížení disponibilních zdrojů (rádiových
přídělů) pro DTT platformu bez adekvátní kompenzace vede k zásadním dopadům na společnost a
to zejména v následujících ohledech:
§
§
§

Významné snížení pokrytí signálu DTT a související nucený přechod na placené platformy
související s výrazným nárůstem nákladů domácností na sledování TV
Odebrání možnosti přijímat základní televizní vysílání bez poplatku pro všechny skupiny
obyvatel bez ohledu na lokalitu či socioekonomické postavení
Navýšení nákladů pro domácnosti nevyhnutelně vedoucí i k zhoršení vnímání EU
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§

§
§

Veřejnoprávní televize dále nebude schopná 100% naplňovat své zákonné povinnosti
směrem ke společnosti a to včetně1:
- Poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných
informací pro svobodné vytváření názorů
- Přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky
- Vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny
skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení,
kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo
pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických,
náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné
porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti
- Rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních
nebo etnických menšin
- Výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních,
uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů
pro děti a mládež
Zrušení či výrazné omezení regionálního vysílání
Schopnost státu efektivně komunikovat s obyvatelstvem v případě krizové situace

V současnosti neexistuje platforma, která by byla schopná okamžitě a plnohodnotně nahradit
uvedenou roli DTT. Rozhodnutí EPaR ohrožuje kontinuitu DTT a jako takové, v souladu se zněním
rozhodnutí, vyžaduje zásah státu.

EKONOMICKÁ DEFINICE A JEJÍ PROKÁZÁNÍ
Dle ekonomické definice nastává tržní selhání v situaci, kdy trh bez vnějšího zásahu nedokáže
produkovat nejefektivnější výstup pro společnost.2 Jinými slovy, tržní alokace statků není efektivní
z pohledu celého trhu či společnosti. Tržní selhání je obvykle dáváno do souvislosti s nedosažením
tzv. Paretova optima. Paretovo optimum nastává tehdy, kdy nelze zlepšit postavení žádného jedince
bez toho, aby bylo zhoršeno postavení někoho jiného. Alokace statků tak dosahuje optima z pohledu
všech jedinců. Tržní selhání může být tudíž popsáno rovněž jako stav, ve kterém není dosaženo
Paretova optima. Tržní selhání lze rozeznat podle typických příčin:
§
§
§
§

Nedokonalá konkurence
Externality
Veřejné statky
Asymetrické informace

Prokázání tržního selhání v případě rozhodnutí o uvolnění pásma 700 MHz je předpokladem pro
správné posouzení veřejné podpory a jejího souladu s vnitřním trhem EU. 3 Relevantní trh pro
následující analýzu je vymezen jako trh šíření lineárního televizního vysílání prostřednictvím DTT,
SATV, CATV a IPTV platforem, na který přímo dopadá evropské rozhodnutí o uvolnění pásma 700
MHz. Tržní selhání bude prokázáno na základě definice relevantních příčin nedokonalé konkurence,
externalit a veřejných statků.

1

Zákon o České televizi č. 483/1991 Sb. § 2 odst. 2

2

Evropská komise: The Broadband State aid rules explained – Final report

3

State Aid Manual of Procedures
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NEDOKONALÁ KONKURENCE
Nedokonalá konkurence je opakem dokonalé konkurence, tedy stavem, kdy k uspokojení poptávky
dochází adekvátní nabídkou množství a ceny. V případě nedokonalé konkurence nedochází
k efektivní alokaci zdrojů. Typickým příkladem je vznik monopolní síly, která získává nepřirozenou
kontrolu nad určováním tržní ceny. K nedokonalé konkurenci tedy dochází v případě nerovnováhy
na trhu, kdy se křivka individuální nabídky vychýlí od rovnovážného bodu a dochází k neefektivní
alokaci zdrojů – nedochází k optimálnímu uspokojení mezi nabízeným a nakupovaným množstvím
a cenou.
Nucené uvolnění spektra 700 MHz vede k významnému omezení základního zdroje pro platformu
DTT - frekvenčního pásma, přes které je provozováno zemské vysílání. Přímým důsledkem je nejen
snížený počet vysílacích sítí, ale rovněž konzervace či zhoršení kvality vysílání. Zhoršení postavení
DTT platformy (vychýlení z rovnovážného bodu) využijí alternativní platformy, které uvolnění spektra
700 MHz v žádném ohledu negativně neovlivní (v současnosti nevyužívají k šíření vysílání
předmětné rádiové spektrum). Na základě nuceného uvolnění spektra 700 MHz tak dochází
k zásadnímu zvýhodnění alternativních platforem (obrázek č. 8). K uvolnění pásma 700 MHz stát
navíc přistupuje v situaci, kdy teprve nedávno, tedy v letech 2011 a 2012, bylo pro potřeby
bezdrátového širokopásmového připojení uvolněno původně výhradně televizní pásmo 800 MHz.
Tento proces byl pro provozovatele sítí DTT spojen se značnými náklady a vedl ke státem
vyvolanému a netržnímu oslabení DTT ve prospěch alternativních platforem. Nyní přichází EU a
tedy i český stát s novým požadavkem na uvolnění dodatečných kmitočtů a další nutné
technologické úpravy DTT sítí. Zároveň je třeba poznamenat, že v rámci konzultací, které orgány
České republiky vedly v souvislosti s nuceným uvolněním Pásma 700 MHz, dali provozovatelé
televizního vysílání najevo, že v souvislosti s využíváním přechodových sítí DVB-T2 nehodlají nést
jakékoli náklady.
Poškození DTT dále významně omezí optimalizaci výběru vysílací platformy pro koncové diváky.
Zatímco CATV a IPTV platformy jsou s ohledem na dosavadní závislost na kvalitním fixním připojení
do domácnosti dostupné pouze omezenou část populace, zbývající část domácností může
svobodně volit mezi DTT a SATV platformou. DTT platforma poskytuje bezplatný výběr z menšího
počtu kanálů. Placenou alternativou je pak SATV platforma, přes kterou je možné sledovat různě
širokou programovou nabídku v závislosti na výši měsíčního poplatku. Poškození DTT platformy
bude pro mnoho domácností znamenat závislost na placené SATV platformě, která v dotčených
lokalitách nabude postavení monopolní technologie. SATV operátoři tak budou moci zvyšovat cenu,
která nebude odpovídat hodnotě užitku pro koncovou domácnost (deformace ceny). Existenci této
praxe lze demonstrovat na pravidelném zvyšování ceny za minimální programový balíček největšího
SATV operátora Skylink (obrázek č. 3), který je programově srovnatelný s obsahem poskytovaným
přes bezplatné DTT vysílání (navíc obsahuje vybrané mezinárodní zpravodajské kanály a selektivně
i kanály v HD kvalitě1). Zatímco během období přechodu z analogového na digitální zemské vysílání
poplatek neexistoval (základní programová nabídka byla bezplatná), od ukončení vysílání
analogových sítí pravidelně roste. Domácnosti, které v tomto období odcházely z DTT platformy
s vidinou přechodu na bezplatnou SATV platformu a vynaložily značné investice do satelitního setu,
tak od té doby platí neustále zvyšující se měsíční poplatky. Satelitní operátoři byli za tuto praktiku
pokutováni ČTÚ, který jejich přístup označil za klamavou reklamu. Poškození DTT a nedostupnost
bezplatného vysílání pro některé domácnosti může navíc vést k situaci, kdy jsou domácnosti plošně
povinny hradit koncesionářský poplatek za veřejnoprávní televizi a rozhlas, ale tento poplatek jim

1

https://www.skylink.cz/programova-nabidka/digital
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samostatně nezajistí možnost veřejnoprávní televizi skutečně sledovat. Pro její sledování budou
muset vynaložit další náklady na odebírání vysílání přes placenou platformu.

EXTERNALITY
Externality vznikají v případech, kdy činnost jednoho subjektu přináší prospěch (výhodu) nebo
náklady (nevýhodu) druhému subjektu bez toho, aby za prospěch vynakládal náklady, respektive za
náklad získal prospěch.
Uvolnění spektra 700 MHz je řízeno záměrem zvýšení kvality bezdrátového širokopásmového
připojení pro obyvatele unie. Politické rozhodnutí však zároveň negativně dopadá na trh šíření
televizního vysílání a to konkrétně na DTT platformu, která předčasně přijde o existující a platné
frekvenční příděly. V mnoha členských státech DTT platforma reprezentuje základní pilíř šíření
televizního signálu veřejnoprávních i komerčních kanálů. V konečném důsledku tak rozhodnutí vede
k dodatečným nákladům technických operátorů DTT sítí i koncových domácností. Dodatečné
náklady zmíněným subjektům v případě ČR nepřináší žádný prospěch. Operátoři ostatních
vysílacích platforem naopak z rozhodnutí získávají prospěch bez nutnosti vynakládat jakékoli
související náklady (tj. pozitivní externalitu). Zatímco SATV a CATV operátoři na základě historických
zkušeností profitují z jakéhokoli poškození převažující DTT platformy, IPTV operátoři (největším
hráčem je mobilní operátor O2) navíc získávají možnost rozšířit dostupnost svých služeb i skrze
bezdrátové širokopásmové připojení.

VEŘEJNÉ STATKY
Veřejné statky jsou takové, kdy „spotřeba takového statku každým jednotlivcem nevede ke zmenšení
spotřeby ze strany jiného jednotlivce“. Pro veřejné statky dále platí:
§

§
§

NEVYLUČITELNOST: Vyloučení spotřebitele z konzumace statku, které je v případě čistého
soukromého statku relativně snadné, je u těchto statků technicky obtížně proveditelné,
nákladné či zcela nemožné (např. u národní obrany)
NEODMÍTNUTELNOST: Odmítnout některé čisté veřejné statky může jednotlivec např. jen
tím způsobem, že se z daného státního teritoria odstěhuje
NERIVALITNOST VE SPOTŘEBĚ: Tato podmínka obecně platí, pokud jsou mezní náklady
přidání další osoby ke spotřebě tohoto statku nulové (např. volně průchodný most).
Nerivalitnost vychází z nedělitelnosti produktu. Přidání jedné nebo více osob (až po kapacitní
omezení) nezvyšuje variabilní náklady produkce nerivalitního statku a tím nezvyšuje ani
mezní náklady. Tyto nerivalitní statky ovšem nemusí být nutně nevyloučitelné (např. aplikace
mýtného už určitý stupeň vyloučitelnosti umožňuje)

Často používané příklady takových statků jsou bezpečnost komunity, právo, kontrola znečišťování
ovzduší, požární ochrana, armáda, pouliční osvětlení a další. Čistý veřejný statek tak musí být
zajištěn kolektivně, aby byl dostupný pro spotřebu, a to buď pomocí soukromých dobrovolných
uspořádání, anebo veřejně, například prostřednictvím rozpočtu či státní správy.
Z uvedené definice je patrné, že spektrum 700 MHz i vysílání veřejnoprávní televize bezpochyby
naplňují definici čistého veřejného statku. Za veřejný statek je možné považovat také zemské
vysílání, jehož nezbytnou technickou podmínkou je dostupnost dostatečně širokého spektra
umožňujícího vysílání o dostatečné kvalitě a pokrytí. Rádiové spektrum je jako veřejný statek
spravované tomu pověřenými orgány státní správy. V případě ČR reprezentuje státní orgán Český
telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“). Spektrum 700 MHz je v současnosti využívané pro šíření
zemského vysílání komerční i veřejnoprávní televize, které může v současnosti bezplatně přijímat
99,9% populace bez ohledu na místo bydliště, socioekonomické postavení, atd. Platforma
zemského vysílání je v podmínkách ČR stěžejní pro přenos veřejnoprávní televize a rozhlasu.
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Samotné vysílání veřejnoprávní televize i rozhlasu rovněž naplňuje všechny parametry definice
veřejného statku.
Rozhodnutí o uvolnění spektra 700 MHz omezuje veřejný statek, který je nyní využívaný k šíření
zemského vysílání. Tento veřejný statek je realokován na konkurenční platformu, které umožní
rozvoj bezdrátových širokopásmových služeb. Jedná se tedy o negativní externí zásah do
disponibilních kritických zdrojů, které jsou veřejným statkem, a nelze mu (negativnímu externímu
zásahu) tržními silami zabránit. Jedná se tedy o tržní selhání související s veřejnými statky. Na tomto
místě je vhodné připomenout, že zákon o České televizi č. 483/1991 Sb. požaduje minimální pokrytí
95 % obyvatelstva (Multiplex 1) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání pokrývat
alespoň 70 % obyvatelstva. Tyto zákonné požadavky by nebylo možné naplnit po vynuceném
uvolnění spektra 700 MHz, jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2.2.
Provozovatelé vysílání hradí držitelům přídělů poplatky za přenos obsahu směrem k divákům.
Uvolnění spektra 700 MHz omezuje veřejný statek a může ve svém důsledku vést také k výraznému
omezení zemského vysílání. V případě omezení DTT vysílání a odchodu většího počtu diváků na
alternativní platformy dojde k ochabnutí zájmu provozovatelů o vysílání přes DTT platformu, tedy i
ochotu technických operátorů sítí investovat. Logickou reakcí komerčních technických operátorů sítí
bude přesunutí zdrojů do jiných aktivit a v konečném důsledku tak i k destrukci platformy zemského
vysílání. Těmto dopadům nelze tržními silami zabránit, protože platforma zemského vysílání je přímo
závislá na veřejném statku spektra 700 MHz.

VYHODNOCENÍ
Na základě představené analýzy lze konstatovat, že rozhodnutí o uvolnění spektra 700 MHz,
způsobuje selhání trhu šíření lineárního televizního vysílání. K selhání dochází v případě třech
typických ekonomických příznaků:
§

§

§

NEDOKONALÁ KONKURENCE: Rozhodnutí vychyluje funkční trh a v mnoha lokalitách
uděluje placené SATV platformě pozici monopolní technologie. Kromě poškození držitelů
přídělů a technických operátorů DTT sítí budou hlavním poškozeným domácnosti, kterým
budou významně růst náklady za televizní vysílání
EXTERNALITY: Rozhodnutí dopadá negativně pouze na DTT platformu, která nezískává
žádný související prospěch (negativní externalita). Alternativní vysílací platformy naopak
získávají prospěch bez nutnosti hradit související náklady (pozitivní externalita)
VEŘEJNÉ STATKY: Rozhodnutí o uvolnění spektra 700 MHz omezuje veřejný statek
rádiového spektra potřebného k zemskému vysílání. Jedná se tedy o externí negativní zásah
do disponibilních kritických zdrojů, které jsou veřejným statkem a nelze mu (negativnímu
externímu zásahu) tržními silami zabránit

Konstatované tržní selhání, dle názoru Arthur D. Little s.r.o., opravňuje ČR pro zvážení veřejné
kompenzace dotčeným stranám, s cílem omezení dopadů tržního selhání a zachování kontinuity
konkurenčního prostředí na trhu šíření lineárního televizního selhání a zajištění rozvoje zemského
vysílání, které je v současnosti bezplatně dostupné pro 99,9 % obyvatelstva a zároveň představuje
hlavní distribuční platformu pro šíření veřejnoprávního vysílání.
Přestože jsou regulací vyvolané náklady obvykle považovány za součást podnikatelského rizika,
které má být podniky neseno bez případných kompenzací ze strany státu, má Arthur D. Little s.r.o.
za to, že rozhodnutí EPaR představuje specifickou situaci, kterou nelze považovat za běžnou
regulatorní změnu a to zejména s ohledem na selektivitu jejího dopadu pouze na jednu část
funkčního trhu (DTT vysílání).
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4 EX-ANTE ANALÝZA A KVANTIFIKACE NÁKLADŮ S POŽADAVKEM
KOMPENZACE
Cílem Ex-ante analýzy je identifikace vhodných odpovědí (dále „scénářů“) na tržní selhání popsané
v předchozí kapitole (kapitola 3). Analýza je provedena ve dvou navazujících krocích. V prvním
kroku jsou scénáře podrobeny kvalitativnímu vyhodnocení. Následně je provedena kvantifikace
souvisejících nákladů pro všechny dotčené subjekty.

IDENTIFIKACE DOTČENÝCH STRAN PRO EX-ANTE ANALÝZU
Pro účely Ex-ante analýzy byly identifikovány subjekty, kterým vynucené uvolnění spektra 700 MHz
způsobuje náklady nad rámec nákladů očekávatelných v rámci standardního investičního cyklu.
Dotčené subjekty byly zároveň vybrané v souladu se Strategií rozvoje zemského digitálního
televizního vysílání. Jedná se především o:
§

§

§
§

DRŽITELÉ PŘÍDĚLŮ PRO DVB-T VYSÍLÁNÍ: Subjekty s platnými příděly kmitočtů za
horizont času uvolnění spektra 700 MHz1
- Česká televize
- České Radiokomunikace
- Czech Digital Group
- Digital Broadcasting
PROVOZOVATELÉ VYSÍLÁNÍ: Subjekty s uzavřenými smlouvami na vysílání obsahu vč.
inzerce prostřednictvím DVB-T sítí
- Česká televize
- Komerční televize vysílající prostřednictvím DTT platformy v celoplošných sítích
DOMÁCNOSTI: Subjekty v současnosti přijímající DVB-T vysílání
STÁT: Subjekt zabezpečující řízení procesu uvolnění spektra, informování veřejnosti, atd.

Jako dotčené subjekty jsou identifikovány ty subjekty, na které dopadá negativní externalita uvolnění
spektra 700 MHz. Subjekty s pozitivním dopadem uvolnění spektra jsou zejména operátoři
alternativních vysílacích platforem, pro které vzniká příležitost navýšení tržního podílu (pozitivní
externalita). Uvolnění spektra 700 MHz dopadá negativně pouze na DTT platformu a tudíž narušuje
funkční tržní prostředí jednostranným znevýhodněním jedné technologie. Na rozdíl od období
přechodu z analogového na digitální vysílání, které bylo v zásadě technologicky neutrální (v delším
časovém období dopadalo na všechny vysílací platformy včetně SATV nebo CATV), v dnešní situaci
není možné považovat za realizovatelnou alternativu přechod k jiné vysílací platformě. Operátorům
alternativních platforem nevznikají žádné související náklady. V následující Ex-ante analýze proto
není analyzován scénář řízeného přechodu k alternativním platformám, ani nejsou vyčíslovány
náklady poskytovatelů alternativních platforem. V úvodní kapitole (kapitola 2) bylo prokázáno
značné zvýšení nákladů domácností v případě přechodu na alternativní vysílací platformu. Zároveň
by přechod vedl k enormnímu růstu výnosů pro operátory alternativních platforem.

DEFINICE SCÉNÁŘŮ PRO EX-ANTE ANALÝZU
Evropské rozhodnutí o uvolnění pásma 700 MHz negativně dopadá pouze na jednu technologii
v rámci trhu šíření televizního vysílání, a tudíž se nejedná o technologicky neutrální řešení.

1

Technickým operátorem sítí 1-3 jsou České Radiokomunikace. V případě sítě 4 je technickým operátorem Digital Broadcasting
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Rozhodnutí vyvolává potřebu řešení, které dále neohrozí přirozenou hospodářskou soutěž mezi
vysílacími platformami a je nákladově nejefektivnější pro všechny dotčené strany.
Po uvolnění pásma 700 MHz zemským televizním vysíláním bude dané pásmo realokováno
poskytovatelům bezdrátového širokopásmového připojení. Pro účely vyhodnocení ekonomického
dopadu a proveditelnosti (Ex-ante analýzu) byly identifikovány tři základní a nejpravděpodobnější
scénáře rozhodnutí o budoucím vývoji DTT platformy v ČR. První scénář, tzv. „Přechod souběhem“,
je varianta zvolená vládou ČR v rámci Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.
Druhý scénář, tzv. „Přechod střihem“, je technickou alternativou první varianty bez existence
přechodového období o sociálně citlivé délce (souběžných DVB-T a DVB-T2 sítí). Třetí scénář, tzv.
„Útlum DTT“, je variantou, při které DVB-T sítě přijdou o část kmitočtů v pásmu 700 MHz, které
nebudou nahrazeny technologickou alternativou (např. přechod k DVB-T2 standardu).
§

§

§

PŘECHOD SOUBĚHEM:
- Řízený přechod k DVB-T2 s přechodovou dobou, po jejíž trvání budou souběžně
provozovány stávající DVB-T sítě a tři přechodové DVB-T2 sítě (testovací vysílání
ve formátu DVB-T2 bylo spuštěno u prvních vysílačů v oblasti Prahy 1. března
2017, výstavba sítě bude dokončena v 1. kvartále 2018)
- Předpoklad ukončení vysílání DVB-T sítí k 1.2.2021 a následném uvolnění spektra
700 MHz
- Délka souběžného období vychází ze zkušenosti při přechodu z analogového na
digitální vysílání, kdy přechodové období o srovnatelné délce zajistilo úspěšný a
bezproblémový proces technologického přechodu domácností
- Po ukončení přechodové doby dojde k ukončení vysílání DVB-T sítí. Většina
koncových uživatelů by si měla v průběhu provozování přechodových sítí pořídit
DVB-T2 set-top box v rámci přirozené obměny
PŘECHOD STŘIHEM:
- Řízený jednorázový přechod k technologii DVB-T2, kdy dojde k ukončení vysílání
stávajících DVB-T sítí a spuštění DVB-T2 sítí
- Pro zamezení kompletního ukončení zemského vysílání a nenávratné destrukci
platformy jsou v provozu po velmi omezenou dobu obě dvě technologie (existuje
krátký technický přechod po dobu 4-6 měsíců), nicméně v určitých lokalitách nelze
vyloučit časově omezené zhoršení kvality či úplnou nedostupnost signálu zemského
vysílání
- Předpoklad ukončení vysílání DVB-T sítí k 30.6.2020 a následné uvolnění spektra
700 MHz
- Většina koncových uživatelů si bude muset k tomuto datu pořídit nový DVB-T2 settop box mimo rámec přirozené obnovy
- Varianta může reálně nastat např. v případě prodloužení schvalovacího procesu
Diginovely a notifikačního řízení, které by mohlo vézt ke zvýšení nejistoty
technických operátorů sítí a následně i k zastavení výstavby přechodových sítí
ÚTLUM DTT:
- Stávající DVB-T sítě přijdou o část svých kmitočtů v pásmu 700 MHz. Dojde k
významnému snížení pokrytí obyvatelstva a omezení rozsahu zemského televizního
vysílání
- Předpoklad ukončení vysílání DVB-T sítí k 30.6.2020 a následném uvolnění spektra
700 MHz

V rámci aktuální diskuze nad přípravou Diginovely navrhují provozovatelé alternativních vysílacích
platforem variantu přechodu střihem k odloženému termínu 30.6.2022. Hlavní argumentací je využití
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nejzazšího možného termínu uvolnění pásma 700 MHz dle rozhodnutí EPaR, které by nevedlo
k omezení platných kmitočtových přídělů a tudíž by nebylo nutné kompenzovat vynaložené náklady
účastníkům trhu. Tato varianta odloženého přechodu střihem však není realizovatelná a to zejména
z následujících důvodů:
§

§
§

Ze současného stavu mezinárodní koordinace se sousedními státy již dnes vyplývá, že
pásmo 700 MHz nebude možné využívat od období červen 2020 – prosinec 2021 (spuštění
LTE sítí v Německu a Rakousku). Jako vnitrozemský stát nemůže ČR plánovat užití
spektra bez koordinace se sousedními státy z důvodu případných interferencí
Tyto závazky jsou již kodifikovány protokoly o mezinárodní koordinaci
Odložení uvolnění pásma 700 MHz k 30.6.2022 by stále nebylo řešením s ohledem na
platné kmitočtových příděly. Příděly pro dva ze čtyř stávajících celoplošných multiplexů jsou
platné i po 30.6.2022 (příděl pro Multiplex 1 je platný do 30.5.2023 a Multiplex 3 do
10.1.2024 viz. tabulka č. 1) a tudíž by stále docházelo k rozporu s platnou legislativou

Zároveň nebude detailněji analyzovaná ani varianta přechodu k spektrálně efektivnějšímu
kompresnímu kodeku MPEG-4 z dnešního MPEG-2. Varianta, která je volena některými členskými
státy (kapitola 6), není v případě ČR relevantní s ohledem na velmi nízkou penetraci kompatibilních
přijímačů v českých domácnostech. V důsledku by tedy muselo dojít k nákladově srovnatelnému
přechodu jako na standard HEVC s rozdílem, že by cílová technologie byla již v čase svého
nasazení technologicky překonaná.

KVALITATIVNÍ ANALÝZA EX-ANTE SCÉNÁŘŮ
Prvním krokem Ex-ante analýzy je kvalitativní zhodnocení vybraných scénářů pomocí analýzy
silných a slabých stránek.

PŘECHOD SOUBĚHEM
Přechod souběhem (obrázek č. 10) je variantou, jejímž cílem je zachování významné role DTT
platformy v souladu s dlouhodobou strategií vlády ČR. Zároveň v přiměřené míře omezuje náklady
pro domácnosti.

34

Obrázek č. 10 – Analýza silných a slabých stránek přechodu souběhem

Silné stránky
n Sociálně citlivé i bezproblémové uvolnění radiových
kmitočtů 700 MHz (náklady diváků jsou rozloženy v
čase a jsou nejnižší v porovnání s ostatními variantami)
n Technologicky neutrální řešení (minimální dopady na
konkurenční prostředí mezi vysílacími platformami)
n Dává divákům možnost svobodné volby mezi
platformami šíření TV vysílání i mezi placeným a
neplaceným vysíláním
n Je naplněna Strategie vlády ČR v oblasti dlouhodobého
udržení bezplatné DTT platformy
n Umožňuje bezproblémové uvolnění pásma 700 MHz v
souladu s rozhodnutím EPaR a podporuje akcentované
zachování udržitelného rozvoje bezplatného TV
vysílání
n Dává veřejnoprávní TV příležitost inovovat a rozvíjet
televizní trh prostřednictvím vlastní přechodové sítě
n Umožňuje bezproblémový přechod bez výpadků
vysílání
n Dotčené strany i diváci mají s tímto řešením
zkušenosti z přechodu z analogového na DVB-T
vysílání
n Je v souladu s platnou legislativou ČR

Slabé stránky
n Komplikace spojené se změnou vysílacího standardu a
kompresní technologie pro uživatele DTT platformy
(výměna přijímačů)
n Potenciální odchod části diváků na jiné platformy
n Vzniknou náklady na provoz přechodových sítí, které
bude nutné kompenzovat v souladu s legislativou
(připravovaná novela ZEK čl. 2 odst. 5)

Zdroj: Arthur D. Little

PŘECHOD STŘIHEM
Přechod střihem (obrázek č. 11) je variantou, která počítá se zachováním významné role DTT
platformy v souladu s dlouhodobou strategií vlády ČR. Proveditelnost tohoto cíle je však značně
ohrožena s ohledem na vysoké jednorázové náklady domácností a riziko střednědobého zhoršení
kvality či nutností kompletního ukončení vysílání v jednotlivých lokalitách. Lze předpokládat, že
zmíněné negativní dopady budou mít za následek významný odliv diváků z DTT platformy. Obdobný
vývoj lze sledovat na příkladu sousedního Slovenska, které při přechodu z analogového na digitální
vysílání zvolilo co nejkratší dobu provozu souběžných sítí kratší než rok1. Výsledkem bylo snížení
penetrace zemské platformy z 50 % v roce 2007, na méně než 20 % v roce 20132 a to navzdory
realizované kompenzaci pro dotčené sociálně slabé domácnosti. Obdobný vývoj v ČR nevyhnutelně
vyvolá arbitráže ze strany držitelů přídělů a technických operátorů sítí, kteří budou naopak čelit
soudním sporům s provozovateli vysílání. Pozitivem scénáře je absence nákladů na provoz
přechodových sítí.

1

Štátna pomoc N 671/b/2009 – Slovensko: Prechod na digitálne televízne vysielanie na Slovensku

2

Eurobarameter: E-Communications Survey 2007-2013
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Obrázek č. 11 – Analýza silných a slabých stránek přechodu střihem

Silné stránky přechodu střihem
n Nevzniknou rozsáhlé náklady na provoz přechodových
sítí

Slabé stránky přechodu střihem
n Komplikace spojené se změnou vysílacího standardu a
kompresní technologie pro uživatele DTT platformy
(výměna přijímačů)
n Nešetrný, resp. sociálně necitlivý a problematický proces
uvolnění radiových kmitočtů 700 MHz bez dostatečně
dlouhé doby souběžného vysílání v obou technologiích
(náklady diváků nejsou rozloženy v čase)
n Není plně technologicky neutrální a narušuje konkurenční
prostředí vysílacích platforem
n Riziko omezení volby optimální platformy pro domácnost a
nuceného přechodu na placené vysílání
n Ohrožuje naplnění Strategie vlády v oblasti dlouhodobého
udržení bezplatné DTT platformy
n Nepodporuje konsenzuální a bezproblémové uvolnění
pásma 700 MHz v souladu s rozhodnutím EPaR a ohrožuje
akcentované zachování udržitelného rozvoje bezplatného
TV vysílání
n Riziko snížení sledovanosti a nenaplnění role veřejnoprávní
TV
n Nelze vyloučit snížení kvality vysílání či dokonce kompletní
přerušení vysílání v některých lokalitách
n Riziko zániku regionálního vysílání
n Zkrácení investičního cyklu - vysoká pravděpodobnost
prohraných arbitráží s držiteli přídělů o kompenzace za
předčasně odebrané příděly, utopené náklady, ušlý zisk atd.
n Negativní dopad na veřejné mínění o EU

Zdroj: Arthur D. Little

ÚTLUM DTT
Útlum DTT (obrázek č. 12) je variantou, která nezajistí zachování dosavadní role DTT platformy
v souladu s dlouhodobou strategií vlády ČR. S ohledem na jasné odmítnutí provozovatelů vysílání
nést náklady na přechod k DVB-T2 vede v této variantě scénář ke konzervaci DVB-T technologie se
značně omezenou kapacitou (omezení počtu kanálů a konzervace SD kvality bez výhledu na
budoucí rozvoj) a pokrytím. Ze šesti celoplošných sítí garantovaných dohodou GE06, by ČR zbyly
1-3 použitelné DVB-T sítě s omezeným pokrytím. V důsledku lze tudíž v této variantě očekávat
přechod domácností na alternativní placené platformy a významné zatížení rozpočtů domácností
(jednorázové investice a pravidelné poplatky – obrázek č. 5). Faktický útlum platformy rovněž vede
ke snížení sledovanosti a roli ČT jako veřejnoprávní televize, která s ohledem na snížení pokrytí sítě
nebude schopná naplňovat požadavky zákona o České televizi (95% pokrytí obyvatelstva DTT
platformou). Do výstavby digitální platformy DTT byly v období 2010-2012 investovány významné
zdroje a byly uzavřeny i příslušné smluvní závazky s provozovateli vysílání překračující časový
horizont 2020. S ohledem na trvalé odebrání části platných přídělů lze tudíž očekávat vysoké
finanční náklady státu na náhrady za předčasné odebrání platných přídělu a navazující prohrané
arbitráže s držiteli přídělů a technickými operátory sítí.
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Obrázek č. 12 – Analýza silných a slabých stránek útlumu DTT

Silné stránky útlumu DTT

Slabé stránky útlumu DTT

n Nevzniknou rozsáhlé náklady na provoz přechodových
sítí

n Nešetrný, resp. sociálně necitlivý a problematický proces
uvolnění radiových kmitočtů 700 MHz , který povede k
přechodu domácností na placené platformy a tudíž i
významnému zvýšení nákladů
n Není technologicky neutrální, jelikož vede k podstatnému
omezení zemského vysílání (DTT nenávratně a trvale ztratí
diváky) a narušuje konkurenční prostředí platforem
n Zásadní omezení volby optimální platformy pro domácnost
a nuceného přechodu na placené vysílání díky destrukci
bezplatné DTT platformy
n Není v souladu se Strategií vlády v oblasti dlouhodobého
udržení bezplatné DTT platformy
n Znemožňuje bezproblémové uvolnění pásma 700 MHz v
souladu s rozhodnutím EPaR a zabraňuje akcentované
zachování udržitelného rozvoje bezplatného TV vysílání
n Významné snížení sledovanosti a nenaplnění role
veřejnoprávní TV
n Riziko zániku regionálního vysílání
n Krizová komunikace dle zákona o krizovém řízení zejména
na placených platformách s nižší kontrolou státu – ohrožení
kritické infrastruktury státu
n Zkrácení investičního cyklu - vysoká pravděpodobnost
prohraných arbitráží s držiteli přídělů o kompenzace za
předčasně odebrané příděly, utopené náklady, ušlý zisk atd.
n Negativní dopad na veřejné mínění o EU

Zdroj: Arthur D. Little

ZÁVĚR KVALITATIVNÍ ANALÝZY
Na základě kvalitativního zhodnocení tří základních a nejpravděpodobnějších scénářů rozhodnutí o
budoucím vývoji DTT platformy je z navazující kvantitativní analýzy vyloučen scénář útlumu DTT,
který nenaplňuje záměry vlády ČR, EP a Rady EU, zásadním způsobem destruuje trh televizního
vysílání a vyvolává významné náklady pro všechny dotčené subjekty. V rámci kvantitativní analýzy
bude tudíž vyhodnocována nákladovost pouze prvních dvou scénářů, jejichž cíle jsou v souladu
s dlouhodobou strategií ČR a EU o udržení a rozvoji DTT platformy.

METODIKA A KALKULACE NÁKLADŮ PRO EX-ANTE ANALÝZU
V následující kapitole jsou kvantifikovány celkové náklady všech dotčených subjektů dle dvou
identifikovaných scénářů: Přechod souběhem a přechod střihem. Náklady jsou rozděleny podle
jednotlivých dotčených stran a zároveň podle toho, zda splňují kvalifikaci veřejné kompenzace dle
současné a plánované legislativy (dle zákona o elektronických komunikacích (dále „ZEK“) a jeho
připravované novely (Diginovela), která je v současnosti v legislativním procesu). Další vyčíslené
náklady nad rámec ZEK předpokládají buď náklad státního rozpočtu (např. vedení informační
kampaně, prohrané arbitráže, atd.) nebo náklady domácností.
Náklady, u kterých je plánovaná veřejná podpora pro držitele přídělů, jsou podmnožinou celkových
nákladů vyčíslených v rámci Ex-ante analýzy. Pro účely Ex-ante analýzy je však žádoucí vyčíslit
úplné náklady všech dotčených subjektů a na jejich základě provézt porovnání celkové nákladovosti
obou scénářů.
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Vyčíslení proběhlo na základě analýzy Arthur D. Little s.r.o., v úzké koordinaci s expertní skupinou
Ministerstva průmyslu a obchodu a dalšími dotčenými subjekty. S ohledem na dosud nevyjasněnou
mezinárodní koordinaci kmitočtů a neexistenci Technického plánu přechodu (dále „TPP“) existuje
podstatná míra nejistoty při definování základních předpokladů kalkulací. Vyčíslené náklady tudíž
vznikly na základě nejlepšího možného odhadu zúčastněných stran a v mnoha případech jsou
uvedeny v intervalovém rozmezí. Pro vyčíslení byly použity ceníkové ceny. Mnohé z níže
vyčíslených nákladů dále nelze přesně vyčíslit s ohledem na důvěrnost uzavřených komerčních
kontraktů (např. kontrakty držitelů přídělů s provozovateli vysílání). Z tohoto důvody byly tyto náklady
kvantifikovány expertním odhadem Arthur D. Little s.r.o. na základě analýzy veřejně dostupných dat.

KVANTIFIKACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ
NÁKLADY DRŽITELŮ PŘÍDĚLŮ
Náklady jsou vyčísleny za jednotlivé držitele platných kmitočtů pro DVB-T vysílání (Česká televize,
České Radiokomunikace, Czech Digital Group a Digital Broadcasting). Výsledky jsou akumulovány
za všechny zmíněné strany. Nejprve jsou vyčísleny náklady kompenzovatelné dle aktuálního znění
zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích („ZEK“) a dle vládního návrhu připravované
Diginovely. Finančním zdrojem pro vyčíslené kompenzace je radiokomunikační účet.
Radiokomunikační účet představuje mimorozpočtový fond, který slouží k uhrazení účelně a
efektivně vynaložených nákladů v důsledku změn ve využívání rádiového spektra. Úhrada je
prováděna pouze po předložení faktur a je kontrolována příslušným regulačním úřadem (ČTÚ).
V následujícím přehledu jsou uvedeny relevantní odstavce ZEK a připravované Diginovely:
§

§

§

§

§ 27 odst. 6-a) ZEK: NÁKLADY NA TECHNICKÉ ÚPRAVY ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ
ZMĚNY PŘIDĚLENÉHO RÁDIOVÉHO KMITOČTU NEBO ZMĚNY JEHO TECHNICKÝCH
PARAMETRŮ
- Jednorázové přeladění současných sítí z DVB-T na DVB-T2 (hlavní vysílače,
vysílače a přijímače sekundární sítě)
- Měření pokrytí (měření v terénu, před a po spuštění dokrývačů a po přeladění
stávajících sítí)
- Pořízení sdružovačů pro postupné přelaďování
- Kalkulováno na základě ceníkových cen poskytnutých držiteli přídělů
§ 27 odst. 6-b) ZEK: ZŮSTATKOVÁ CENA ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÉHO PRO DOSAVADNÍ
ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ A VYŘAZENÉHO V DŮSLEDKU ZMĚN
VE VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ
- Zůstatková cena technologií DVB-T nepoužitelných pro DVB-T2 sítě k času
ukončení vysílání stávajících sítí
- Kalkulováno na základě odhadu Arthur D. Little s.r.o. ve variantách dle odhadované
míry odepsanosti relevantních aktiv
§ 27 odst. 6-c) ZEK: NÁKLADY NA DEMONTÁŽ A VYŘAZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO
DOSAVADNÍ ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ Z PROVOZU
- Demontáž technologií DVB-T nepoužitelných pro DVB-T2 sítě k času ukončení
vysílání stávajících sítí
- Kalkulováno na základě odhadů poskytnutých držiteli přídělů
§ 27 odst. 6-d) ZEK: NÁKLADY NA MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU ZAŘÍZENÍ
NAHRAZUJÍCÍHO VYŘAZENÉ ZAŘÍZENÍ
- Náklady spojené s výměnou technologií stávajících sítí na standardy DVB-T2 (úprava
vysílačů, headendů, atd.)
- Úprava distribuce k headendům
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§

§

- Adaptace SFN (Single frequency network)
- Kalkulováno na základě ceníkových cen poskytnutých držiteli přídělů
Novely ZEK čl. 2 odst. 5 (Diginovela): NÁKLADY NA TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
ŠÍŘENÍ ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PŘECHODOVÝCH
SÍTÍ
- Náklady spojené se zajištěním provozu přechodových sítí do ukončení vysílání ve
formátu DVB-T včetně jednotlivých technologií (vysílače, headendy, dokrývače),
posílení optických datových toků, poplatků za kmitočty a energie, dohledové systémy,
atd.
- Kalkulováno na základě ceníkových cen poskytnutých držiteli přídělů po dobu
přechodu
Novely ZEK čl. 2 odst. 6 (Diginovela): NÁKLADY NA ODSTRAŇOVÁNÍ RUŠENÍ SIGNÁLU
SÍTĚ ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ SÍTĚMI POSKYTUJÍCÍMI SLUŽBY
MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ NEBO ODSTRANĚNÍ RUŠENÍ SÍTÍ SLUŽEB
MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ SLUŽBOU ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
- Přechodné náklady na odstraňování rušení mobilních sítí přechodovými sítěmi
DVB-T2 do doby uvolnění pásma 700 MHz pro bezdrátové širokopásmové připojení
- Kalkulováno na základě odhadů poskytnutých držiteli přídělů

Celkové legislativně ukotvené náklady držitelů přídělů při přechodu souběhem jsou 1 079 – 1 312
mil Kč, zatímco přechod střihem je vyčíslen na 476 - 709 mil Kč. Vyšší nákladnost přechodu
souběhem je zapříčiněna přechodovým obdobím mezi lety 2017-2021, během kterých jsou
provozovány 3 přechodové sítě o celkovém odhadovaném nákladu 742 mil Kč. Zároveň je v průběhu
tohoto období nutné platit náklady za odstranění rušení mobilních sítí. V případě přechodu střihem
je počítáno s náklady na odstranění rušení pouze po dobu 6 měsíců. V obou variantách dochází
v roce ukončení vysílání DVB-T a uvolnění pásma 700 MHz k jednorázové úpravě technologií na
stávajících sítích a jejich uvedení do provozu (přeladění). Při přechodu střihem k tomuto dochází již
v roce 2020 a je celkově vyčísleno na 389 mil Kč oproti 208 mil Kč v případě přechodu souběhem.
Rozdíl je způsoben nutností výstavby krátkodobé souběžné sítě před provedením střihu, což
v případě přechodu souběhem není nutné.
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Tabulka č. 4 – Náklady držitelů přídělů – Legislativně ukotvené

Náklad

Popis nákladu

Přechod
souběhem
(mil Kč)

Přechod
střihem
(mil Kč)

Technické úpravy
stávajících zařízení

Úpravy v případě změny kmitočtu nebo změny jeho
parametrů dle § 27 odst. 6-a) platného ZEK

71

71

Zůstatková cena
vyřazeného zařízení

Zůstatková cena zařízení vyřazeného v důsledku
změn kmitočtů dle § 27 odst. 6-b) platného ZEK

74 - 307

74 - 307

Demontáž a vyřazení

Náklady na demontáž a vyřazení zařízení v důsledku
změn kmitočtů dle § 27 odst. 6-c) platného ZEK

4

4

Montáž a uvedení do
provozu nových zařízení

Uvedení do provozu zařízení nahrazující vyřazená
zařízení dle § 27 odst. 6-d) platného ZEK

137

318

Přechodové sítě

Náklady na zajištění provozu přechodových sítí dle
připravované Diginovely čl. 2 odst. 5

742

0

Odstranění rušení

Odstranění vzájemného rušení DTT a mobilních sítí
dle připravované Diginovely čl. 2 odst. 6

50

8

Celkem

-

1 079 – 1 312

476 - 709

Náklady s požadavkem kompenzace dle Strategie
Zdroj: Držitelé přídělů, Arthur D. Little
Poznámka: Hodnoty jsou zaokrouhlené na mil Kč

Většina nákladů spojených s přechodem souběhem jsou vynaložené v době souběžného vysílání a
v roce přepnutí stávajících sítí (2021). V případě přechodu střihem jsou náklady realizované
primárně v roce přepnutí sítí (2020). Ve zbývajících letech jsou realizovány pouze odpisy technologií
instalovaných v čase přepnutí stávajících sítí a to až do konce současné platnosti přídělů.
Obrázek č. 13 – Náklady držitelů přídělů – Legislativně ukotvené
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Zdroj: Držitelé přídělů, Arthur D. Little

Ostatní náklady držitelů přídělů, které nemají přímou oporu v ZEK, se týkají:
§

NÁKLAD KAPITÁLU INVESTOVANÉHO DO PŘECHODOVÝCH SÍTÍ:
- Průměrné náklady kapitálu (WACC), který je vyžadován pro investici do
přechodových sítí
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-

§

Kalkulováno na základě zůstatkové hodnoty investic do přechodových sítí
poskytnutých držiteli přídělů
- Aplikovaný oficiální WACC ČTÚ pro provozovatele sítě elektronických komunikací
7,89 %1
UŠLÝ ZISK Z PŘEDČASNĚ ODEBRANÝCH PŘÍDĚLŮ:
- Ušlý zisk z kontraktů s provozovateli vysílání realizovaný držiteli přídělů dle platných
veřejně publikovaných ceníkových cen při současné plné kapacitě jednotlivých
multiplexů
- Kalkulováno na základě poslední dostupné auditované EBITDA marže účastníků trhu
v publikovaných výročních zprávách

Celkové ostatní oprávněné náklady držitelů přídělů při přechodu souběhem jsou 910 – 1 121 mil Kč,
zatímco přechod střihem je vyčíslen na 5 448 – 6 494 mil Kč. Vyšší nákladnost přechodu střihem je
způsobená kompenzací ušlého zisku s ohledem na významný odliv diváků a nevratnou ztrátou
současných kontraktů s provozovateli vysílání.
Tabulka č. 5 – Náklady držitelů přídělů - Ostatní

Náklad

Popis nákladu

Přechod
souběhem
(mil Kč)

Přechod
střihem
(mil Kč)

Náklad kapitálu
investovaného do
přechodových sítí

Náklad kapitálu investovaného do přechodových
sítí

147

0

Ušlý zisk z předčasně
odebraných přídělů

Ušlý zisk z kontraktů s provozovateli vysílání

763 - 974

5 448 – 6 494

Celkem

-

910 – 1 121

5 448 – 6 494

Zdroj: Držitelé přídělů, Arthur D. Little
Poznámka: Hodnoty jsou zaokrouhlené na mil Kč

Ušlý zisk je kalkulován od ukončení vysílání DVB-T sítí až do konce investičního cyklu v roce 2030
– minimálního data, do kdy techničtí operátoři sítí měli dle § 20, odst. 4 a 5 ZEK důvodné právo
očekávat platnost současných přídělů a mohli tak plánovat investice do sítě a současně i výnosy
z jejího provozu. Přechod souběhem počítá s kapitálem investovaným do přechodových sítí po
období jejich provozu (2017-2021). Obě nákladové kategorie by byly pravděpodobně předmětem
soudních sporů v rámci případných arbitráží.

1

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ckeditor/oop_04-12_2015-07.pdf
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Obrázek č. 14 – Náklady držitelů přídělů - Ostatní
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NÁKLADY PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ
Náklady provozovatelů vysílání se týkají především nutných technických úprav pro umožnění
vysílání v novém formátu a ušlého zisku při snížení sledovanosti DTT kanálů. Celkové náklady při
přechodu souběhem jsou 437 mil Kč. V případě přechodu střihem je nutné hradit stejný náklad na
technické úpravy (437 mil Kč). Zároveň však dochází ke každoroční ztrátě ušlého zisku. Přechod
střihem je tak významně nákladnější. Vyčísleny jsou tedy následující náklady:
§

§

TECHNICKÉ ÚPRAVY PRODUKČNÍHO ŘETĚZCE:
- Vyčísleny na základě odhadu České televize a jeho aplikace na komerční
provozovatele vysílání dle příslušného počtu kanálů šířených v celoplošných DTT
sítích
UŠLÝ ZISK Z INZERCE S OHLEDEM NA PŘEDPOKLÁDANÝ ÚBYTEK DIVÁKŮ:
- Velikost TV inzertního trhu na základě výročních zpráv provozovatelů vysílání, podílů
na sledovanosti a počtu domácností plně závislých na DTT platformě
- Zisk kalkulován na základě poslední dostupné auditované EBITDA marže
jednotlivých provozovatelů ve veřejně publikovaných výročních zprávách

Technické úpravy produkčního řetězce jsou v obou scénářích vyčísleny na 437 mil Kč bez ohledu
na délku souběhu.
Ušlý zisk provozovatelů vysílání při přechodu střihem obsahuje roční náklad 821 mil Kč, který je
způsobený odchodem diváků z DTT platformy a tudíž i sníženou hodnotou reklamního prostoru.
Dlouhodobé kontrakty s inzerenty jsou uzavírané na základě předpokladu platných přídělů a
minimálně konstantního počtu diváků DTT platformy (počty diváků přes DTT dlouhodobě stoupají).
Hodnota uvedená v tabulce č. 6 je kalkulována pouze pro jedno roční období. Ve skutečnosti lze
však očekávat násobně vyšší ztráty, které by byly předmětem soudních sporů mezi provozovateli
vysílání a držiteli přídělů, kteří by požadovali uhrazení ztráty v rámci arbitráží s ČR.
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Tabulka č. 6 – Náklady provozovatelů vysílání

Náklad

Popis nákladu

Přechod
souběhem
(mil Kč)

Přechod
střihem
(mil Kč)

Technické úpravy
produkčního řetězce

Úprava formátu produkce z prokládaného na
progresivní řádkování

437

437

Ušlý zisk z inzerce

Ušlý zisk z televizní inzerce s ohledem na
předpokládaný úbytek diváků

0

821 / rok

Celkem

-

437

437 + 821 / rok

Zdroj: Arthur D. Little – Analýza trhu s televizní inzercí, Česká televize
Poznámka: Hodnoty jsou zaokrouhlené na mil Kč

NÁKLADY DOMÁCNOSTÍ
Náklady domácností obsahují:
§

§

VÝMĚNA PŘIJÍMAČŮ:
- Počet domácností, které nebudou mít v čase ukončení vysílání stávajících DVB-T sítí
přijímač připravený na DVB-T2 vysílání a které budou tudíž nuceni k nákupu DVB-T2
set-top boxu
- Předpokládaná cena DVB-T2 set-top boxu v čase ukončení vysílání DVB-T sítí je
odhadnuta na 500 Kč v souladu se současnou cenou DVB-T set-top boxů
Náklady domácností jsou odhadnuty na základě počtu těch domácností, které nevyměnily
přijímač v rámci přirozeného cyklu obměny po dobu provozu přechodové sítě, respektive ke
konci DVB-T vysílání.

Celkový náklad přechodu souběhem je 378 mil Kč, zatímco přechod střihem je vyčíslen na 965 mil
Kč. Vyšší nákladnost přechodu střihem je způsobena absencí delšího přechodového období.
K obměně přijímačů tak bude muset dojít prakticky jednorázově.
Navíc lze předpokládat výrazně nižší počet přijímačů pro DVB-T2 vysílání přirozeně vyměněných
v období do ukončení vysílání DVB-T sítí. Prodejci elektroniky by měli v takovém případě tendenci
nabízet českým spotřebitelům skladové zásoby přijímačů nekompatibilních s DVB-T2, které by byly
obtížně prodejné v jiných členských státech. Během provozu simultánního vysílání u přechodu
souběhem přirozeně obmění přijímač asi dvě třetiny domácností. Pouze každá třetí domácnost tak
bude nucená k nákupu set-top boxu v období ukončení vysílání DVB-T sítí v případě přechodu
souběhem.
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Tabulka č. 7 – Náklady domácností

Náklad

Popis nákladu

Přechod
souběhem
(mil Kč)

Přechod
střihem
(mil Kč)

Výměna přijímačů

Náklady vynaložené na pořízení DVB-T2 set-top
box nad rámec přirozené obnovy přijímačů

378

965

Celkem

-

378

965

Zdroj: Arthur D. Little – Analýza trhu s elektronikou
Poznámka: Hodnoty jsou zaokrouhlené na mil Kč

NÁKLADY STÁTU
Náklady státu vychází ze Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Vyčíslené
náklady budou hrazeny ze státního rozpočtu (nikoli z radiokomunikačního účtu). Jedná se zejména
o informační kampaň domácností vč. certifikace kompatibilních přijímačů a řízení celého procesu vč.
právních posudků, koordinace, atd.
Celkový náklad státu při přechodu souběhem je 330 - 385 mil Kč, zatímco přechod střihem je
vyčíslen na 630 - 735 mil Kč. Vyšší nákladnost přechodu střihem je způsobena vyšším požadavkem
na informační kampaň v souvislosti s plánovaným rychlým ukončením vysílání DVB-T sítí.
Tabulka č. 8 – Náklady státu

Náklad

Popis nákladu

Přechod
souběhem
(mil Kč)

Přechod
střihem
(mil Kč)

Informační kampaň

Informační a komunikační kampaň, vč. nákladů
certifikace přijímacích zařízení v období 2016 – 21

300 - 350

600 - 700

Program rozvoje DTT

Řízení Programu rozvoje DTT podle Strategie v
období 2016 – 2021

30 - 35

30 - 35

Celkem

-

330 - 385

630 - 735

Zdroj: Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání
Poznámka: Hodnoty jsou zaokrouhlené na mil Kč

Informační kampaň bude realizována v roce 2020 těsně před provedením střihu. V případě
přechodu souběhem bude informační kampaň probíhat po celou dobu provozu přechodových sítí.
Zbývající vyčíslené náklady jsou pro oba scénáře identické.
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Obrázek č. 15 – Náklady státu
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CELKOVÉ VYČÍSLENÍ EX-ANTE ANALÝZY
Ex-ante analýza definovaných scénářů jasně ukazuje na přechod střihem coby nákladově méně
efektivní variantu. Přestože přechod souběhem předpokládá relativně nákladnou výstavbu a provoz
přechodových DVB-T2 sítí, v konečném součtu se jejich provoz vyplácí z důvodu významného
snížení nákladů pro domácnosti a zamezení možných arbitráží s držiteli přídělů hrazených ze
státního rozpočtu. Většina nákladů v případě přechodu souběhem není hrazeno ze státního
rozpočtu, ale z radiokomunikačního účtu dle platné a připravované legislativy (ZEK).
Přechod souběhem tak vychází jako preferovaná varianta jak v rámci kvalitativní (kapitola 4.3), tak i
v případě kvantitativní analýzy. Její celkové vyčíslení se nachází v rozmezí 3 134 – 3 633 mil Kč
v porovnání s 8 777 – 10 160 mil Kč v případě přechodu střihem. Přechod souběhem je tak
výhodnější o 5 643 – 6 527 mil Kč.
Tabulka č. 9 – Celkové náklady dle Ex-ante analýzy

Popis nákladu

Přechod
souběhem
(mil Kč)

Přechod
střihem
(mil Kč)

Náklady kompenzovatelné dle ZEK a připravované
Diginovely

1 079 – 1 312

–476 - 709

Ostatní náklady držitelů přídělů

910 – 1 121

5 448 – 6 494

Náklady provozovatelů
vysílání

Náklady provozovatelů vysílání a ušlý zisk

437

437 + 821 / rok

Náklady domácností

Náklady domácností na výměnu přijímačů

378

965

Náklady státu

Náklady na informování občanů a řízení programu

330 - 385

630 - 735

Celkem

-

3 134 – 3 633

8 777 – 10 160

Náklad

Náklady držitelů přídělů

Zdroj: Arthur D. Little
Poznámka: Hodnoty jsou zaokrouhlené na mil Kč

KVANTIFIKACE NÁKLADŮ S POŽADAVKEM KOMPENZACE
V případě realizace přechodu souběhem v souladu se záměrem vládní Strategie rozvoje zemského
digitálního televizního vysílání se nepředpokládá plná kompenzace nákladů vyčíslených v Ex-ante
analýze, ale pouze s jejich částí. Celková částka analyzovaná pro účely veřejné podpory je tak
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podstatně nižší, než náklad držitelů přídělů uvedený v Ex-ante analýze. Je tomu tak z následujících
důvodů:
§

§

§

§

Přechod souběhem má výhodu nejen sociálně a politicky přijatelného řešení, ale je také
předpokladem bezproblémového uvolnění radiových kmitočtů ze strany držitelů přídělů, kteří
budou považovat financování přechodové sítě a prodloužení platnosti kmitočtů za adekvátní
náhradu odebraných přídělů dle § 20 odst. 3 ZEK
Přechod souběhem znovu nastoluje technologickou neutralitu negativně dotčenou
vynuceným uvolněním pásma 700 MHz – je to řešení s minimálními dopady na konkurenční
prostředí mezi vysílacími platformami a umožňuje udržitelný rozvoj DTT platformy
Sociálně citlivé přechodové období umožňuje technickým operátorům sítí průběžnou obnovu
technologií tak, aby minimalizovali zůstatkovou hodnotu DVB-T technologií k datu
předčasného ukončení DVB-T vysílání
Při přechodu souběhem budou držitelé přídělů požadovat (v souladu s platnou a plánovanou
legislativou) kompenzaci nákladů spojených s provozováním a výstavbou přechodových sítí
po dobu přechodu a nákladů na technologické úpravy a přeladění stávajících DVB-T sítí

V tabulce č. 10 jsou vyčísleny náklady, u kterých je v současnosti plánovaná kompenzace
z veřejných zdrojů. Jedná se pouze o legislativně ukotvené náklady (ZEK a jeho plánované
novelizace), které budou hrazeny z radiokomunikačního účtu (fond stojící mimo státní rozpočet,
který je financovaný z poplatků za využití kmitočtů). Vyčíslené náklady se na základě vládou
schválené Strategie týkají pouze následujících dotčených držitelů přídělu:
§
§
§
§

Česká televize
České Radiokomunikace
Czech Digital Group
Digital Broadcasting

Dle platného zákona o elektronických komunikacích budou kompenzovány pouze náklady, u kterých
bude možné prokázat účelnost a efektivnost vynaložení. Dotčené strany budou povinny předložit
účetní doklady, technickou dokumentaci a všechny další relevantní podklady pro posouzení
adekvátní výše kompenzace. Český telekomunikační úřad bude zodpovědný za transparentní
vypořádání kompenzačních nároků dle pravidel definovaných § 27 ZEK a platných metodických
pokynů. Zároveň je povinen uveřejnit výkaz o hospodaření radiokomunikačního účtu.
Celková hodnota nákladů s požadavkem kompenzace je 1 001 mil Kč v porovnání s 3 134 – 3 633
mil Kč vyčíslených v rámci Ex-ante analýzy (tabulka č. 11). Rozdíl je způsoben následujícími faktory:
§
§

§

Náklady zůstatkové ceny vyřazeného zařízení (dle § 27 odst. 6-b) ZEK) a demontáže a
vyřazení (dle § 27 odst. 6-c) ZEK) nebudou dotčenými subjekty nárokovány
Dále pravděpodobně při dosažení konsensu navrhovaného ve Strategii nebudou
nárokovány náklady kapitálu investovaného do přechodových sítí a ušlý zisk z předčasně
odebraných přídělů
Kompenzace z radiokomunikačního účtu nepokrývají přímé náklady domácností a státu jedinými příjemci podpory jsou dle navrhované Strategie držitelé přídělů

Kompenzované náklady se vztahují pouze k technickým úpravám zařízení technických operátorů
sítí a montáží a uvedením do provozu nových zařízení. Tyto náklady budou realizovány v době
ukončení vysílání stávajících sítí. Odpisy souvisejících investic pak budou kompenzovány do konce
platnosti aktuálních přídělů. Dále budou kompenzovány inkrementální náklady provozu
přechodových sítí v období 2017 – 2021 a související náklady na odstranění rušení.
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Tabulka č. 10 – Náklady s požadavkem kompenzace

Náklad

Popis nákladu

Celkem
(mil Kč)

Technické úpravy
stávajících zařízení

Úpravy v případě změny kmitočtu nebo změny jeho parametrů dle
§ 27 odst. 6-a) platného ZEK

71

Montáž a uvedení do
provozu nových zařízení

Uvedení do provozu zařízení nahrazující vyřazená zařízení dle §
27 odst. 6-d) platného ZEK

137

Přechodové sítě

Náklady na zajištění provozu přechodových sítí dle připravované
Diginovely čl. 2 odst. 5

742

Odstranění rušení

Odstranění vzájemného rušení DTT a mobilních sítí dle
připravované Diginovely čl. 2 odst. 6

50

Celkem

-

1 001

Zdroj: Arthur D. Little
Poznámka: Hodnoty jsou zaokrouhlené na mil Kč

Většina (téměř 97 %) nákladů bude realizováno k datu ukončení vysílání stávajících DVB-T sítí, tedy
v období souběžného vysílání. Ve zbývajících letech jsou realizovány pouze odpisy technologií
instalovaných v čase přepnutí stávajících sítí a to až do konce platnosti současných přídělů.
Obrázek č. 16 – Náklady s požadavkem kompenzace
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Vyčíslené náklady s požadavkem kompenzace zpřesňují hodnotu vyčíslenou v rámci Strategie
rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. V tabulce č. 11 jsou porovnány náklady
vyčíslené v rámci Ex-ante analýzy, Strategie a s požadavkem kompenzace na základě existujícího
konsensu. V rámci posouzení podmínek slučitelnosti podpory s vnitřním trhem studie dále počítá
pouze s náklady s požadavkem kompenzace.
Tabulka č. 11 – Přehled vyčíslených nákladů

Scénář

Náklady dle Ex-ante
analýzy
(mil Kč)

Náklady dle Strategie
(mil Kč)

Náklady s požadavkem
kompenzace
(mil Kč)

Přechod souběhem

3 134 – 3 633

821 – 1 062

1 001

Přechod střihem

8 777 – 10 160

Nebylo vyčísleno

Neexistuje konsensus

Zdroj: Arthur D. Little, Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání
Poznámka: Hodnoty jsou zaokrouhlené na mil Kč
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5 EKONOMICKÉ POSOUZENÍ PODMÍNEK SLUČITELNOSTI
KATEGORIZACE NÁKLADŮ S POŽADAVKY KOMPENZACE
Náklady držitelů přídělů s požadavkem kompenzace vyčíslené v kapitole 4.6 jsou pro účely
posouzení veřejné podpory rozděleny do následujících kategorií (tabulka č. 13):
1. NÁKLADY NA NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY A PŘELADĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVB-T
SÍTÍ: Inkrementální náklady držitelů přídělů pro provoz stávajících celoplošných DVB-T sítí
s platnými kmitočtovými příděly za horizont plánovaného uvolnění pásma 700 MHz, kteří
budou nuceni nejpozději ke dni ukončení DVB-T vysílání provézt předčasné technologické
úpravy a přeladění na DVB-T2 standard
2. NÁKLADY NA PROVOZ DVB-T2 PŘECHODOVÝCH SÍTÍ: Inkrementální náklady
technických operátorů stávajících celoplošných sítí na zajištění simultánního vysílání ve
standardu DVB-T2 během přechodového období a odstranění případného rušení signálu
DTT s mobilními sítěmi. Přechodové sítě jsou formou nepřímých kompenzací pro dotčené
domácnosti, které získají potřebný čas pro výměnu přijímačů během přirozeného cyklu
obnovy
Tabulka č. 12 – Kategorizace nákladů s požadavky kompenzace

#

Kategorie
podpory

1.

Technologické
úpravy a
přeladění
stávajících
DVB-T sítí

2.

1.+2.

Provoz DVB-T2
přechodových
sítí

Náklad

Popis nákladu

Technické úpravy
stávajících zařízení

Úpravy v případě změny kmitočtu nebo změny
jeho parametrů dle § 27 odst. 6-a) platného ZEK

Celkem
(mil Kč)

208
Montáž a uvedení do
provozu nových zařízení

Uvedení do provozu zařízení nahrazující vyřazená
zařízení dle § 27 odst. 6-d) platného ZEK

Přechodové sítě

Náklady na zajištění provozu přechodových sítí
dle připravované Diginovely čl. 2 odst. 5

Odstranění rušení

Odstranění vzájemného rušení DTT a mobilních
sítí dle připravované Diginovely čl. 2 odst. 6

792

Celkem

-

1 001

Zdroj: Arthur D. Little
Poznámka: Hodnoty jsou zaokrouhlené na mil Kč

OČEKÁVÁNÍ EU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ PODPOŘE PŘI UVOLNĚNÍ PÁSMA 700 MHZ
Aktuální znění rozhodnutí EPaR o využívání kmitočtového pásma 700 MHz a související dokumenty
(důvodová zpráva, dopadová studie, Lamyho zpráva, atd.) uznávají vznik dodatečných nákladů na
straně domácností a DTT sítí spojených s vynuceným uvolněním spektra a s nástroji pro usnadnění
přechodu k vysílacím technologiím s vyšší spektrální efektivitou (např. DVB-T2). Důvodová zpráva
rozhodnutí pak odhaduje celkové náklady uvolnění spektra na 1,2 až 4,4 miliardy EUR a přiznává
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členským státům možnost snížit dopad na dotčené strany pomocí opatření v souladu s pravidly
veřejné podpory EU a dosavadní rozhodovací praxí. Explicitně je zmíněna možnost podpory1:
§
§

Poškozeným domácnostem
Držitelům kmitočtových přídělů, jejichž užívací práva budou změněna dříve, než vyprší
období, na které byla udělena

Výstupy Lamyho zprávy obsahují doporučení orgánům EU pro vypracování bližší specifikace
podmínek případné veřejné podpory a určují pět základních oblastí, ve kterých je veřejnou podporu
možné aplikovat:
§
§
§
§
§

Domácnosti a jejich vybavení
Vysílací sítě
Souběžné vysílání
Provozovatelé vysílání
PMSE (tvorba televizních programů a pořádání hromadných společenských akcí)

Na základě veřejně dostupných informací nebyla tato doporučení orgány EU doposud prakticky
aplikována. Vzhledem k blížícímu se termínu uvolnění spektra k 30.6.2020 (možnost odložení
k 30.6.2022) a rozdílné platnosti DVB-T přídělů v jednotlivých zemích, pracují členské státy s
vysokou míru nejistoty spojenou s podmínkami užití nástrojů veřejné podpory. Lamyho zpráva
rovněž upozorňuje, že časová omezení pro realizaci přechodu, nízká míra předvídatelnosti a
transparentnosti procesu, mohou vézt k navýšení nákladů dotčených stran a ohrožení včasného
naplnění cílů EU.
Kroky ČR, členského státu se stěžejní rolí zemského vysílání, jsou řízeny snahou omezit negativní
dopady uvolnění spektra 700 MHz na trh šíření televizního vysílání a na koncové domácnosti
v souladu se závěry Lamyho zprávy. Opatření míří na podporu domácností, vysílacích sítí a
souběžného vysílání tak jak je v Lamyho zprávě navrženo. Tyto kroky byly projednány vládou ČR a
zapracovány v rámci Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, která řeší
budoucnost DTT platformy s ohledem na uvolnění spektra 700 MHz.

NAPLNĚNÍ PODMÍNEK SLUČITELNOSTI
Výklad legislativy ohledně toho, zda navrhovaná opatření naplňují definiční znaky veřejné podpory,
není jednotný. Za předpokladu, že navrhovaná opatření mohou představovat opatření veřejné
podpory, je nutné analyzovat, zda tato opatření splňují podmínku slučitelnosti s vnitřním trhem.
V posuzovaném případě přichází v úvahu aplikovat test slučitelnosti podle čl. 107 odst. 3 písm. c)
SFEU. Pro posouzení splnění této podmínky je pak navrhovaná veřejná podpora vyhodnocena
podle následujících bodů:
1) Je opatření podpory zaměřeno na přesně definovaný cíl společného zájmu (tj. řeší
navrhovaná podpora selhání trhu nebo sleduje jiný cíl)?
2) Je podpora dobře navržena tak, aby zajistila naplnění cíle společného zájmu? V konkrétní
rovině pak posuzuje tyto otázky:
a. Je opatření podpory vhodným nástrojem, tj. existují jiné, vhodnější nástroje?
b. Má opatření podpory motivační vliv, tj. mění podpora chování podniků?
c. Je opatření podpory přiměřené, tj. nebylo by možné téže změny chování dosáhnout
menší podporou?

1

Důvodová zpráva rozhodnutí EPaR o využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Unii
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3) Je narušení hospodářské soutěže a vliv na obchod omezeného rozsahu, a převažují tak
celkově příznivé účinky?
V následující kapitole budou specifikované kategorie podpory posuzovány podle výše zmíněných
kritérií slučitelnosti a podle rozhodovací praxe EK.

PŘISPĚNÍ K DOSAŽENÍ SPOLEČNÉHO ZÁJMU A OMEZENÍ TRŽNÍHO SELHÁNÍ
Dle rozhodovací praxe EK je podpora vhodným nástrojem, pokud řeší přesně definovaný cíl
společného zájmu a napravuje tržní selhání.
PŘISPĚNÍ K DOSAŽENÍ SPOLEČNÉHO ZÁJMU
Navrhovaná podpora je zaměřená k bezproblémovému naplnění cílů jednotného digitálního trhu
v Unii a to konkrétně prostřednictvím splnění strategického záměru uvolnění pásma 700 MHz pro
rozvoj širokopásmového bezdrátového připojení (v konečném důsledku pak např. zajištění
internetového připojení všem obyvatelům EU o rychlosti alespoň 30 Mbit/s). Navrhovaná opatření
zároveň navazují na rozhodnutí přidělit pásmo 700 MHz v Evropě rozhlasovému a televiznímu
vysílání a mobilním službám přijaté na světové radiokomunikační konferenci v roce 2012 (WRC 12).
Cílem navrhovaných opatření je tak zajištění včasného uvolnění pásma 700 MHz ve prospěch
bezdrátových širokopásmových služeb definitivně přijaté v rámci rozhodnutí EPaR. K uvolnění má
dojít prostřednictvím přechodu stávajících sítí DTT využívajících DVB-T na standard DVB-T2 a
souvisejícího přerozdělení rádiového spektra s cílem zajistit provozování DTT nejméně do roku
2030.
Bezproblémové uvolnění pásma 700 MHz v kontextu ČR je podmíněno zajištěním udržitelného
rozvoje převažující DTT platformy, na kterou má uvolnění pásma jednostranně negativní dopad.
Zachování DTT platformy pak povede k naplnění dalších společných zájmů:
§
§
§
§

Naplnění zákona o České televizi - zachování významu a zákonem definované geografické
dostupnosti veřejnoprávní televize
Možnost zachování jediné platformy, která je bezplatná pro všechny socioekonomické
skupiny
Minimalizace nákladů veřejných rozpočtů při zahájení arbitráží s komerčními subjekty
Udržení zdravé hospodářské soutěže na trhu šíření lineárního televizního vysílání

Navrhovaná podpora při nutných technologických úpravách a přeladění stávajících DVB-T sítí
částečně kompenzuje předčasné náklady vyvolané držitelům platných přídělů a představuje tak
nástroj bezproblémového uvolnění spektra. Bez adekvátní kompenzace a dosažení konsensu
s účastníky trhu lze očekávat zahájení soudních řízení a arbitráží, které povedou ke zpoždění či
úplnému zablokování procesu uvolnění spektra a nenaplnění vytyčeného společného evropského
zájmu. Držitelé kmitočtových přídělů mají dle interpretace platného zákona o elektronických
komunikacích § 20 odst. 3 při zrušení přídělu nárok na náhradu a efektivní a účelně vynaložené
náklady podle § 27 odst. 5 vzniklé v důsledku případného vyklizení kmitočtového pásma. Lze tudíž
konstatovat, že riziko neúspěšné arbitráže z pohledu ČR, je v tomto případě velmi vysoké.
Podpora provozu přechodových sítí pak slouží jako nástroj minimalizace dopadu uvolnění spektra
na 59 % domácností v ČR, které přijímají bezplatné DTT vysílání, a které budou v opačném případě
nuceny předčasně investovat do výměny přijímacích zařízení bez získání jakéhokoli prospěchu.
Opatření tímto omezuje jednostranný dopad na DTT platformu jako celek. Zároveň pro účastníky
trhu představuje pozitivní stimul pro dosažení dohody na společném časovém plánu přechodu a řeší
tak problém koordinace.
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Z výše uvedených argumentů vyplývá, že opatření navržená vládou ČR řeší cíle společného zájmu
a unijní politiky a to konkrétně naplnění cílů jednotného digitálního trhu a zároveň zachování
právního rámce pro zajištění bezplatného zemského televizního vysílání v ČR včetně naplnění
zákona o České televizi.
OMEZENÍ TRŽNÍHO SELHÁNÍ
Opatření dále vedou k částečnému omezení dopadů tržního selhání popsaných v kapitole 3.2 a to
zejména v následujících oblastech:
§

§

NEDOKONALÁ KONKURENCE: Evropské rozhodnutí není technologicky neutrální,
vychyluje funkční trh, poškozuje pouze DTT platformu a v mnoha lokalitách uděluje placené
SATV platformě pozici monopolní technologie. Kromě poškození operátorů DTT platformy
budou hlavním poškozeným domácnosti, kterým budou významně růst náklady za televizní
vysílání
- PODPORA PŘI NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAVÁCH A PŘELADĚNÍ
STÁVAJÍCÍCH DVB-T SÍTÍ: Zajišťuje financování předčasného přechodu na DVB-T2
a částečně tak nahrazuje utopené náklady investované do DVB-T technologie, které
byly vynaloženy s očekávaným investičním cyklem minimálně ke konci platnosti
přídělů (2021-2024). Podpora tak zmírňuje znevýhodnění způsobené držitelům
platných přídělů vůči operátorům alternativních vysílacích platforem. Vynucený
proces zásahu do širšího trhu šíření televizního vysílání nemůže vést ke změně
podílu jednotlivých platforem příjmu televizního vysílání. Navrhovaná opatření
směřují k minimalizaci negativních dopadů tohoto opatření, které by mohly vést k
destrukci platformy DTT
- PODPORA PŘI PROVOZU DVB-T2 PŘECHODOVÝCH SÍTÍ: Dostatečně dlouhé
přechodové období významně omezí počet domácností, které budou nuceny
investovat do nového přijímače nad rámec přirozené obnovy (bez získání jakéhokoli
souvisejícího prospěchu). Tento aspekt je mimořádně důležitý s ohledem na
významné historické postavení DTT platformy v ČR, která v současnosti dosahuje
penetrace 59 % a je stěžejní přenosovou platformou veřejnoprávní televize ČT.
Zároveň umožňuje domácnostem během přechodového období optimalizovat výběr
technologické platformy dle svobodné a nikoli impulsivní volby pod časovým tlakem
EXTERNALITY: Rozhodnutí dopadá negativně pouze na DTT platformu, která nezískává
žádný související prospěch (negativní externalita). Alternativní vysílací platformy naopak
získávají prospěch bez nutnosti hradit související náklady (pozitivní externalita)
- PODPORA PŘI NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAVÁCHA PŘELADĚNÍ
STÁVAJÍCÍCH DVB-T SÍTÍ: Omezuje náklad negativní externality dopadající na
držitele platných kmitočtů. V žádném ohledu neovlivňuje operátory alternativních
platforem, kteří navzdory opatření stále získávají pozitivní externalitu bez nutnosti
hradit související náklady. Výsledkem opatření je tak pouze zmírnění vychýlení tržní
rovnováhy
- PODPORA PŘI PROVOZU DVB-T2 PŘECHODOVÝCH SÍTÍ: Omezuje náklad
negativní externality dopadající na domácnosti přijímající televizní vysílání přes DTT
platformu. V žádném ohledu však neovlivňuje domácnosti využívající alternativní
vysílací platformy. Těmto domácnostem navíc nevzniká v souvislosti s uvolněním
spektra 700 MHz žádný dodatečný náklad. Pozitivní záměr rozhodnutí EPaR o
zvýšení kvality bezdrátového širokopásmového připojení pro obyvatele Unie tak
proběhne bez zásadně negativních dopadů na domácnosti závislé na DTT platformě.
Ex-ante analýza (kapitola 4) potvrzuje, že náklady vynaložené do provozu
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§

přechodových sítí dosahují významně nižších hodnot než náklady, které by bylo
nutné vynaložit v případě absence sociálně citlivého přechodového období
VEŘEJNÉ STATKY: Rozhodnutí o uvolnění spektra 700 MHz omezuje veřejný statek
rádiového spektra potřebného k zemskému vysílání. Jedná se tedy o externí negativní zásah
do disponibilních kritických zdrojů, které jsou veřejným statkem a nelze mu (negativnímu
externímu zásahu) tržními silami zabránit
- PODPORA PŘI NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAVÁCH A PŘELADĚNÍ
STÁVAJÍCÍCH DVB-T SÍTÍ: Částečně nahrazuje vzniklou škodu s ohledem na
předčasné ukončení platných přídělů a související utopené investice technických
operátorů sítí (vymahatelné dle platného zákona)
- PODPORA PŘI PROVOZU DVB-T2 PŘECHODOVÝCH SÍTÍ: Opatření vrací důvěru
provozovatelům vysílání, držitelům přídělů, technickým operátorům sítí a
domácnostem s ohledem na budoucí udržitelnost a rozvoj platformy. V konečném
důsledku tak motivuje komerční subjekty nadále investovat do DTT technologií,
nepřesouvat zdroje do jiné ekonomické oblasti a nadále zajišťovat bezplatné
celoplošné vysílání

Na základě předložených ekonomických argumentů Arthur D. Little s.r.o. shledává, že podpůrná
opatření vedou k minimalizaci dopadů tržního selhání, které je důsledkem politického rozhodnutí o
dosažení jednotného digitálního trhu prostřednictvím uvolnění pásma 700 MHz.

VHODNOST PODPORY
Veřejný zásah je dle rozhodovací praxe EK vhodným nástrojem, pokud neexistují jiné, vhodnější
nástroje pro naplnění cíle společného zájmu.
S ohledem na zcela jednostranný dopad uvolnění pásma 700 MHz na DTT platformu, je podpora
posuzována pouze pro tuto vysílací technologii a dotčené domácnosti.
Oprávnění držitelé platných kmitočtových přídělů mají legitimní právo považovat kompenzaci při
nutných technologických úpravách a přeladění stávajících DVB-T sítí za nárokovatelnou dle
platného znění zákona (ZEK) a v souladu s nařízením vlády bez ohledu na další rozvoj DTT
platformy. Nedodržení očekávaných zákonných povinností ze strany státu by vedlo k odmítavému
postoji držitelů přídělů ukončit vysílání v daném termínu a tudíž ohrožení naplnění společného
evropského cíle. Zároveň by zřejmě vedlo k významnému navýšení celkových nákladů v rámci
navazujících arbitráží.
Podpora provozu přechodových sítí o sociálně citlivé délce paralelního vysílání pak zabezpečuje
bezproblémové a včasné uvolnění pásma 700 MHz díky dosažení všeobecného konsensu a
koordinace zainteresovaných stran. Zároveň poskytuje dotčeným domácnostem dostatek času, aby
si mohly pořídit vybavení nezbytné k příjmu DTT vysílání v rámci přirozeného cyklu obnovy.
Z vyjádření komerčních subjektů jasně vyplývá deklarovaná neochota nést náklady provozu
přechodových sítí. Zapojení státu je tudíž nutným nástrojem pro ochranu domácností. Bez zásahu
státu by byl přechod proveden střihem (kapitola 4) s veškerými souvisejícími dopady na platformu a
domácnosti. V rámci vytyčeného cíle zajištění hladkého přechodu k spektrálně efektivnější
technologii neexistuje alternativa k poskytnutí veřejné podpory na zabezpečení provozu souběžných
sítí.
Na základě předložených argumentů Arthur D. Little s.r.o. shledává, že v kontextu ČR neexistují jiné,
vhodnější opatření pro bezproblémové dosažení společného cíle jednotného digitálního trhu, než je
vládou schválená varianta přechodu souběhem.
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MOTIVAČNÍ ÚČINEK PODPORY
Veřejný zásah má dle rozhodovací praxe EK motivační vliv, pokud mění chování podniků tak, aby
bylo docíleno stanoveného společného zájmu.
Oprávnění držitelé platných kmitočtových přídělů mají legitimní právo považovat kompenzaci při
nutných technologických úpravách a přeladění stávajících DVB-T sítí za nárokovatelnou dle
platného znění zákona (ZEK) a v souladu s nařízením vlády bez ohledu na další rozvoj DTT
platformy. Nedodržení očekávaných zákonných povinností ze strany státu by vedlo k odmítavému
postoji držitelů přídělů ukončit vysílání v daném termínu, zahájení procesu vyvlastnění a zdržení či
úplné zablokování procesu uvolnění pásma 700 MHz. Uvolnění Pásma 700 MHz a Přechod na DVBT2 zásadním způsobem ovlivní investice do sítí DTT a jejich infrastruktur, neboť investiční cykly
týkající se investic vynaložených příslušnými provozovateli sítí DTT v souvislosti s přechodem
zemského analogového televizního vysílání na DTT, který se uskutečnil v letech 2008 až 2012,
nebudou k předpokládanému datu uvolnění Pásma 700 MHz plně umořeny.
Podpora provozu přechodových sítí motivuje držitele platných přídělů k dosažení konsensu a
uvolnění pásma 700 MHz v požadovaném termínu. Navrhované opatření má podporu všech
dotčených stran a minimalizuje negativní dopad na domácnosti. Toto opatření zajistí postupnou
penetraci trhu kompatibilními DVB-T2 přijímači, čímž se výrazně sníží počet vynucených obměn
televizních přijímačů v době vypnutí stávajících DVB-T sítí v roce 2020 – 2021. Souběžné vysílání
také zajistí dostupnost televizního příjmu v době nutných technologických úprav stávajících DVB-T
sítí na DVB-T2 a kmitočtového refarmingu – přelaďování televizních vysílačů mimo pásmo 700 MHz.
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že provozovatelé televizního vysílání při konzultacích s orgány
České republiky dali jasně najevo, že v souvislosti s využíváním přechodových sítí DVB-T2 nehodlají
nést jakékoli náklady. Bez veřejného zásahu by v takovém případě došlo k přechodu střihem
(kapitola 4) bez jakéhokoli odškodnění dotčených domácností. Přechod střihem by vedl
k prohloubení tržního selhání a to zejména s ohledem na:
§
§
§

Dramatické navýšení nákladů domácností na příjem vysílání (obměna přijímače mimo
přirozený cyklus, případně nucený přechod na placenou platformu)
Významný odchod diváků na jiné (placené) platformy a další zvýhodnění operátorů
alternativních platforem
Nízká dostupnost DVB-T2 přijímačů na trhu s elektronikou před časem střihu a možné
neúměrné navyšování cen během exponovaného období

Přechodové období o přiměřené délce poskytuje dotčeným domácnostem dostatek času na
vyhodnocení přínosů a negativ jednotlivých vysílacích platforem ve vztahu k optimalizaci jejich
vlastních potřeb. Na základě pozitivní zkušenosti v případě přechodu z analogového na digitální
vysílání v ČR je zřejmé, že souběžné vysílání pozitivně ovlivňuje chování domácností a to zejména
v následujících ohledech1:
§
§

§

1

Zrychluje cyklus obměny TV v rámci mezí sociálně přijatelného nárůstu a to ročně o 3-5 %
Primárně motivuje k nákupu set-top boxů, které zajišťují zachování příjmu vysílání bez
nutnosti předčasné výměny TV. V prvním období provozu přechodových sítí se zvýší
schopnost domácností přijímat vysílání v DVB-T2 o 15-20 %, posléze toto zvýšení klesá na
úroveň cca 10%i méně
Domácnosti díky nákupu set-top boxů zásadní měrou uspoří finanční prostředky v porovnání
s nákupem TV (základní odhad úspory 18 – 20 mld. Kč)

Průzkumy prováděné v průběhu digitalizace televizního vysílání (2008-2012) a po jejím završení
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Souběžné vysílání prokazatelně motivuje dotčené domácnosti k optimalizaci výloh pro zajištění
příjmu v novém vysílacím standardu bez nutnosti vynakládat významné investice nad rámec
přirozeného cyklu obnovy přijímačů. Zároveň tím opatření přispívá i ke snížení rizika ztráty
zákazníků DTT platformy a tudíž zásadního narušení funkčního trhu. Uvedené přínosy jsou založené
na zkušenosti v rámci přechodu z analogového na digitální vysílání, kdy se v ČR podařilo
prostřednictvím souběžného vysílání minimalizovat dopady na domácnosti a omezit snížení
dostupnosti televizního signálu.
Na základě předložených ekonomických argumentů Arthur D. Little s.r.o. shledává, že navrhovaná
opatření motivují podniky ke změně chování, a to formou sociálně citlivého přechodu souběhem,
která minimalizuje negativní dopad na domácnosti, zabraňuje destrukci DTT platformy, minimalizuje
náklady vynaložené z veřejných zdrojů a v konečném důsledku zajišťuje bezproblémové naplnění
společného cíle jednotného digitálního trhu.

PŘIMĚŘENOST PODPORY
Veřejný zásah je dle rozhodovací praxe EK přiměřený, pokud není možné téže změny chování
dosáhnout menší podporou.
Oprávnění držitelé platných kmitočtových přídělů mají legitimní právo považovat kompenzaci při
nutných technologických úpravách a přeladění stávajících DVB-T sítí za nárokovatelnou dle
platného znění zákona (ZEK) a v souladu s nařízením vlády bez ohledu na další rozvoj DTT
platformy. V případě odebrání platných kmitočtových přídělů, přisuzuje ZEK držitelům přídělů
zároveň i kompenzace zůstatkové ceny vyřazeného zařízení 1 a náklady na jeho demontáž a
vyřazení 2 . Tyto náklady byly v rámci Ex-ante analýzy vyčísleny na 78-311 mil Kč. Díky
navrhovanému řízenému procesu nebudou tyto náklady nárokovány. Celková výše podpory tak
dosahuje 208 mil Kč. Navzdory zákonnému nároku tak budou držitelé přídělů významnou část
mimořádných nákladů financovat ze svých zdrojů.
Podpora provozu přechodových sítí slouží k zajištění rychlého a sociálně citlivého přechodu
dotčených domácností a zároveň k omezení negativního dopadu na DTT platformu. Výstupy Exante analýzy jasně ukazují, že scénář přechodu souběhem (tj. přechod podpořený provozem
přechodových sítí po omezenou dobu nezbytně nutnou pro zajištění přechodu na DVB-T2), je
nákladově nejefektivnější variantou. Zatímco celkové náklady (včetně nákladů, které nejsou součástí
plánovaného kompenzačního schéma) přechodu souběhem dosahují 3 134 – 3 633 mil Kč, varianta
přechodu střihem vychází na 8 777 – 10 160 mil Kč. Podpora přímo související s provozem tří
přechodových sítí a odstranění rádiových interferencí vychází na 792 mil Kč. Kompenzovány budou
pouze inkrementální náklady související s provozem simultánního vysílání od spuštění
přechodových sítí po ukončení DVB-T vysílání. Z pohledu veřejných financí není nákladově
efektivnější ani alternativa přímé podpory dotčených domácností, kterou aplikovala řada evropských
států během přechodu z analogového na digitální vysílání. Zatímco přímé financování nákupu settop boxů by dosáhlo minimální výše 965 mil Kč (kapitola 4.5.3), financování přechodových sítí (bez
nákladu na odstranění rušení) vychází na 742 mil Kč. Do odhadovaných nákladů na nákup set-top
boxů navíc nejsou promítnuty výlohy související s administrací a logistikou poskytnutí finanční
pomoci domácnostem. Podpora bude poskytována pouze na základě předložených účetních
dokumentů, které budou prokazovat, že z podpory nejsou kryty jiné než inkrementální náklady přímo
související se souběžným vysíláním. V tomto místě je rovněž nutné zdůraznit, že již započaté

1

§ 27 odst. 6-b) ZEK

2

§ 27 odst. 6-c) ZEK
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investice do testovacích DVB-T2 / HEVC sítí ze strany operátorů nejsou znakem dobrovolné tržní
reakce na nastalou situaci, ale aktem motivovaným závěry vládou schválené Strategie rozvoje
zemského digitálního televizního vysílání.
Na základě předložených ekonomických argumentů Arthur D. Little s.r.o. shledává, že navrhovaná
opatření zajišťují splnění společného zájmu při vynaložení minimálních nákladů. V současnosti
neexistuje méně nákladná varianta, která by zajistila bezproblémové uvolnění pásma 700 MHz.
V případě zvolení jiné varianty budou poškození účastnící trhu nárokovat veškeré kompenzace, na
které mají zákonné právo a zároveň i odškodnění ušlého zisku v rámci arbitráží. Přechod souběhem
zároveň vychází jako nejméně nákladná varianta pro dotčené domácnosti.

OMEZENÍ NEGATIVNÍHO DOPADU PODPORY NA TRH
Veřejný zásah je dle rozhodovací praxe EK přijatelný, pokud jeho následkem dochází pouze
k omezenému narušení hospodářské soutěže a celkově převažují jeho pozitivní účinky.
Strategie schválená vládou ČR počítá s následujícími opatřeními pro minimalizaci negativního
dopadu podpory na funkční hospodářskou soutěž:
§

§

§

§

§

§

VEŘEJNÉ KONZULTACE: Strategie k plánovanému uvolnění spektra 700 MHz byla
opakovaně podrobena veřejné konzultaci, které se mohly účastnit všechny zainteresované
strany. Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání do maximální míry
vychází z konsensuálních výstupů veřejných konzultací
VČASNÉ ROZHODNUTÍ: S ohledem na blížící se termín uvolnění spektra 700 MHz dle a
rozhodnutí EPaR a související míru nejistoty je ambicí vlády ČR co nejdříve nastavit a
kodifikovat jasné podmínky přechodu. Je evidentní, že jakékoli odkládání rozhodnutí vede
ke zvyšující nejistotě a zároveň prohlubuje negativní dopad na účastníky trhu a dotčené
domácnosti
TECHNOLOGICKÁ NEUTRALITA: Navrhované opatření omezuje jednostranný negativní
dopad rozhodnutí na v ČR převažující DTT platformu a domácnosti na ní závislé. Zároveň
žádným způsobem nepoškozuje alternativní platformy. Přechod na standard DVB-T2 není
podporou lepší technologie ale vynucenou volbou efektivnější technologie z pohledu využití
spektra. Přechodové období o přiměřené délce navíc poskytuje dotčeným domácnostem
dostatek času na vyhodnocení přínosů a negativ jednotlivých vysílacích platforem ve vztahu
k optimalizaci jejich vlastních potřeb
PROKÁZÁNÍ POTŘEBY: Důvody určující potřebu veřejného zásahu jsou především zajištění
bezproblémového a včasného uvolnění pásma 700 MHz bez zásadního narušení
hospodářské soutěže a bez jednostranného přenesení nákladů na domácnosti. Na základě
jasně deklarovaných prohlášení provozovatelů vysílání nelze očekávat, že by tento cíl
plánovali naplnit prostřednictvím vlastních zdrojů
PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ: Příjemci podpory si mohou nárokovat pouze skutečně vzniklé,
účelně a efektivně vynaložené náklady. Zároveň jsou povinni přiměřeným způsobem
dokladovat adekvátní využití prostředků. Veškeré náklady na externí nákupy musí být
doloženy účetními doklady. Náklady na výkony prováděné vlastními pracovníky musí být
doloženy nákladovými kalkulacemi vlastních výkonů, odvíjejícími se od vnitropodnikových
cen, vč. uvedení a doložení těchto kalkulací. V případě, že společnost nevede
vnitropodnikové účetnictví pomocí nákladových středisek nebo aktivit, je nutno doložit
náklady podle skutečných účetních záznamů. Na základě doložených podkladů potvrdí
poskytovatel pomoci – Český telekomunikační úřad – udělení podpory nebo stanoví jinou
výši efektivně a účelně vynaložených nákladů
MONITOROVÁNÍ: Poskytovatel pomoci – Český telekomunikační úřad – má povinnost
zveřejňovat informace o hospodaření radiokomunikačního účtu (mimorozpočtový fond
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sloužící jako zdroj plánované podpory) pravidelně ve svých veřejně publikovaných výročních
zprávách. Opatření se tak bude vyhodnocovat pravidelně. Zároveň bude ČR EK každoročně
informovat o průběhu čerpání prostředků podle čl. 26 nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 SFEU
Cílem navrhovaných opatření je minimalizovat negativní dopady politického rozhodnutí, které není
technologicky neutrální a samo o sobě narušuje hospodářskou soutěž. Ve výsledku tak přispívají
k zabránění zásadní změně podílů jednotlivých vysílacích platforem. Ačkoli jsou opatření směřovaná
výhradně k účastníkům trhu DTT vysílání, nelze očekávat, že by jejich následkem došlo ke zvýšení
tržního podílu DTT a to zejména z toho důvodu, že nejsou zdrojem jakékoli výhody oproti
současnému stavu. Podpora tak pouze napravuje dopad tržního selhání spojený s vynuceným
procesem uvolňování spektra.
Schéma podpory je výstupem dlouhodobých veřejných diskuzí a je založeno na konsensu mezi
zainteresovanými stranami. Zároveň nastoluje požadovanou míru předvídatelnosti regulačního
prostředí, které bylo narušeno dlouhodobou nejistotou ohledně rozhodnutí EPaR a souvisejících
termínů. Jako takové tak představuje jediný možný nástroj pro včasné a bezproblémové uvolnění
spektra 700 MHz, tedy naplnění společného evropského zájmu jednotného digitálního trhu.
Zajištění udržitelného rozvoje DTT platformy je nejen v souladu s dlouhodobou strategií vlády, ale
zároveň má zásadně pozitivní dopady na české domácnosti. Jako převažující vysílací platforma (59
% penetrance) je DTT vysílání dostupné všem občanům bez ohledu na lokalitu či socio-ekonomické
postavení. Jedná se tudíž o stěžejní zdroj informací a klíčové přenosové médium pro vysílání
veřejnoprávní televize.
Rovněž je nutno konstatovat, že uvolnění kmitočtů na základě evropského rozhodnutí bez citlivého
přístupu k většině českých domácností využívajících DTT platformu by se mohlo stát součástí a
argumentem negativních politických postojů proti EU. Necitlivé uvolnění bude znamenat vážné
poškození bezplatné DTT platformy a významné zvýšení nákladů domácností.
Na základě předložených ekonomických argumentů Arthur D. Little s.r.o. shledává, že navrhovaná
opatření minimalizují negativní dopad do hospodářské soutěže. Přínosy navrhovaného opatření
významně převyšují výši plánované veřejné podpory, mezi nimi jsou zejména:
§
§
§
§

Bezproblémové uvolnění pásma 700 MHz vedoucí k naplnění společného zájmu jednotného
digitálního trhu
Zajištění udržitelného rozvoje jediné bezplatné televizní platformy
Ochrana negativních dopadů na domácnosti
Náprava tržního selhání a ochrana přirozené hospodářské soutěže

ROZHODOVACÍ PRAXE EK
Rozhodovací praxe EK v oblasti veřejné podpory při transformaci zemského televizního vysílání
obsahuje řadu rozhodnutí v různých členských státech (obrázek č. 17). S jedinou výjimkou se však
dosud jedná o rozhodnutí týkající se období přechodu z analogového na digitální vysílání, které
v mnoha zásadních ohledech není srovnatelné s dnešní situací (kapitola 2.2.4). Odlišnost situací je
patrná zejména při uvážení příčiny přechodu k novější technologii a jejího dopadu na celý trh šíření
lineárního televizního vysílání. Zatímco v případě přechodu z analogových na digitální vysílací
technologie se jednalo o v zásadě přirozený proces, který se v rámci delšího časového období dotkl
všech vysílacích platforem a tudíž i všech domácností, přechod na standard DVB-T2 je vynucený a
urychlený politickým rozhodnutím. Dnešní politické rozhodnutí dopadá pouze na DTT platformu. Na
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rozdíl od minulosti tak operátoři alternativních platforem a jejich zákazníci nejsou jakkoli dotčeni.
Během přechodu z analogového na digitální vysílání v ČR hradili provoz přechodových sítí sami.
Samotné politické rozhodnutí tak není technologicky neutrální a vyžaduje komplementární zásah
státu limitující způsobenou nerovnost a tržní selhání. Dle názoru Arthur D. Little s.r.o. je proto nutné
zmíněnou rozhodovací praxi vážit pouze selektivně v případech, kde existuje relevantní paralela.
Obrázek č. 17 představuje existující rozhodovací praxi EK v kontextu přechodu z analogového na
digitální zemské televizní vysílání.
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Obrázek č. 17 – Rozhodovací praxe EK při přechodu z analogového na digitální vysílání v EU
Země

Cíl podpory

Provozovatelé
vysílání
Španělsko Domácnosti –
obyvatelé bytových
domů
Nízkopříjmové
Bulharsko
domácnosti
Nízkopříjmové
Maďarsko
domácnosti
Velká
Operátor sítě
Británie
Nízkopříjmové
domácnosti
Slovensko Provozovatelé
vysílání a operátoři
sítí
Nízkopříjmové
Litva
domácnosti
Francie

Nízkopříjmové
domácnosti

Německo - Provozovatelé
Vestfálsko vysílání

Španělsko Provincie Domácnosti
Soria
Domácnosti

Itálie

Domácnosti

Domácnosti

Švédsko

Operátor sítě

Nástroj podpory

Přechodové sítě
Přímá podpora v závislosti
na technických podmínkách
daného domu
Poukaz (voucher) na nákup
digitálního přijímače
Přímé poskytnutí digitálního
přijímače
Sestavení regionálního
multiplexu
Přímý finanční převod na
nákup digitálního přijímače

Výše
podpory
(mil EUR)
100 - 200

ID

Rok

81 %

SA.32619

2016

-

81 %

C/2012

2012

7,7

-

35 %

SA.36333

2013

9,5

-

35 %

SA.34901

2012

31,0

-

43 %

SA.33980

2012

3,8

-

53 %

SA.32566

2011

6,5

-

53 %

SA.29917

2010

9,8

-

64 %

SA.31275

2011

96,0

-

74 %

N719/
2009

2010

4,1

Zvýhodnění provozovatelů
bez ohledu na platnost
předešlé licence, nepřímé
zvýhodnění operátora a
celkové poškození trhu

4%

C34/2006

2007

1,0

-

81 %

N103/
2007

2007

4,0

-

86 %

N107/
2007

2007

10,0

-

86 %

N270/
2006

2007

110,0

Zvýhodnění DTT a CATV
platformy a celkové
poškození trhu

86 %

C52/2005

2007

N/A

-

24 %

C24/2004

2006

4%

C25/2004

2005

20 %

N622/
2003

2005

Částečná kompenzace
poplatků za přenos po dobu
5 let od udělení přídělů
Přímá podpora nákupu
digitálního přijímače,
instalace a úpravy antény
Daňové zvýhodnění při
nákupu TV vybavené
digitálním tunerem
Přímá podpora
nákupu/půjčení digitálního
přijímače
Přímá podpora
nákupu/půjčení digitálního
přijímače DTT nebo CATV
Nepřímá podpora
prostřednictvím
veřejnoprávní TV, kapitálová
podpora financování
výstavby sítě

Zvýhodnění platformy
DTT

Zemské
vysílání
(podíl %
2006)

500 - 600

Provoz přechodové sítě
Přímý finanční převod na
nákup digitálního přijímače
Přímý finanční převod na
nákup digitálního přijímače
tam, kde je přerušeno DTT
vysílání

Poskytnutá
Zdůvodnění
podpora
neposkytnutí podpory

Německo - Provozovatelé
Berlín
vysílání

Kompenzace poplatků za
přenos po dobu 5 let od
udělení přídělů

N/A

Provozovatelé
Rakousko vysílání, operátor
sítě, domácnosti

Provoz přechodových sítí,
programová inovace,
podpora nákupu digitálních
přijímačů

15

Podpora poskytnuta / notifikována

Zvýhodnění velkých
provozovatelů, DTT
platformy a celkové
poškození trhu
-

Podpora neposkytnuta

Zdroj: EK - Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, Eurobarameter: E-Communications Survey 2006

Z veřejně dostupných pramenů vyplývá, že v současnosti existuje pouze jeden případ rozhodovací
praxe EK týkající se veřejné podpory v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz, kterým je vyslovení
souhlasu s podporou domácností ohrožených realokací frekvenčního spektra ve Francii 1 .
Předmětem opatření je kompenzace nutných technických úprav (výměny) přijímačů v rámci
uvolňování spektra a ukončení vysílání DVB-T sítí. Celková výše opatření je 56,9 mil EUR. Z tohoto

1

SA.42680 (2015 / N) – Francie
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rozhodnutí vyplývá, že podpora včasného a bezproblémového přechodu k spektrálně efektivnější
DTT technologii je v souladu se strategickým záměrem uvolnění pásma 700 MHz pro širokopásmové
bezdrátové připojení a v konečném důsledku dosažení cílů jednotného digitálního trhu (např.
zajištění internetového připojení všem obyvatelům EU o rychlosti alespoň 30 Mbit/s). V tomto
kontextu se tak jedná o potvrzení záměru rozhodnutí EPaR, tedy uvolnit pásmo 700 MHz bez
destrukce platforem, které jej v současnosti využívají (v ČR DTT vysílání).
Přístup obou zemí se liší s ohledem na rozdílnou dobu platnosti kmitočtových přídělů. Zatímco
v případě ČR končí platnost přídělů v letech 2021-2024 a tedy za horizontem uvolnění spektra 700
MHz, v případě Francie končí platnost již v letech 2015-2022. Francouzské orgány tak nemusely
řešit případná odškodnění držitelů přídělů jako tomu je v ČR. Držitelé přídělů, stejně jako
domácnosti, s plánovaným uvolněním pásma počítali a přizpůsobili termínům své ekonomické a
investiční aktivity. Ve Francii tudíž nedošlo k obdobně významnému selhání trhu jako v případě ČR,
které nevyžadovalo zásadnější zásah státních orgánů nad rámec podpory sociálně ohroženým
domácnostem. Potvrzení oprávněnosti podpory ve Francii tak představuje pozitivní precedens a to
zejména s ohledem na ochranu domácností v souvislosti se změnami DTT vysílání. V případě ČR
je ochrana dotčených domácností namísto systému přímých dotací řešena zajištěním provozu
souběžných sítí o sociálně citlivé délce. V kapitole 6 jsou dále uvedeny příklady dalších členských
států, které aplikují či připravují aplikaci kompenzací pro strany dotčené uvolněním pásma 700 MHz.
Z veřejně dostupných zdrojů není známo, zda jsou navrhované kompenzace předmětem
notifikačního řízení EK či zda je takové řízení plánováno. Rozhodovací praxe EK v souvislosti
s uvolněním pásma 700 MHz je tak dle znalosti Arthur D. Little s.r.o. omezená pouze na výše
uvedený případ Francie.
Veřejná podpora v souvislosti s transformací zemského televizního vysílání se vyplácela v průběhu
přechodu z analogového vysílání na digitální a z nedávného francouzského případu vyplývá, že se
bude vyplácet i v nastávající situaci uvolnění pásma 700 MHz. V rámci posouzení navrhovaného
schéma podpory ČR je však třeba zohlednit zásadní odlišnost dnešní situace s kontextem přechodu
z analogového na digitální vysílání (v zásadě přirozený proces dopadající na všechny platformy) a
zároveň rozdílnou výchozí pozici jednotlivých členských států (různá významnost DTT platformy,
rozdílná doba platnosti kmitočtových přídělů, různá vybavenosti domácností atd.). Dle názoru Arthur
D. Little s.r.o. jsou obě plánované kategorie podpory slučitelné s vnitřním trhem a jejich udělení je
nejen v souladu se společným zájmem, ale jsou přímou podmínkou jeho zdárného naplnění.

ČESKÁ LEGISLATIVA
Navrhovaná veřejná podpora v rámci Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání je
legislativně ukotvená v zákoně č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (ZEK). Zákon v § 22a
specifikuje situace, kdy může pověřený úřad rozhodnout o změně přídělů rádiových kmitočtů.
Dodržení závazků vyplývající z členství ČR v EU jsou jedním z oprávněných důvodů pro předčasnou
změnu přídělů. Podle § 27 odst. 6 jsou definovány tyto nákladové kategorie, v jejichž případě je
možné přistoupit k veřejné podpoře:
§
§

§

§ 27 odst. 6-a) ZEK: Náklady na technické úpravy zařízení v případě změny přiděleného
rádiového kmitočtu nebo změny jeho technických parametrů
§ 27 odst. 6-b) ZEK: Zůstatková cena zařízení používaného pro dosavadní způsob
využívání rádiových kmitočtů a vyřazeného v důsledku změn ve využívání rádiových
kmitočtů
§ 27 odst. 6-c) ZEK: Náklady na demontáž a vyřazení zařízení pro dosavadní způsob
využívání rádiových kmitočtů z provozu
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§
§

§ 27 odst. 6-d) ZEK: Náklady na montáž a uvedení do provozu zařízení nahrazujícího
vyřazené zařízení
§ 27 odst. 6-e) ZEK: Náklady na zajištění služby elektronických komunikací poskytované
prostřednictvím dosavadních rádiových kmitočtů jiným způsobem, a to po dobu nezbytně
nutnou pro zajištění potřebných technických opatření pro provedení změny ve využívání
rádiových kmitočtů

Uvažovaná kategorie podpory na technologické úpravy a přeladění stávajících DVB-T sítí je tak
v souladu s § 27 odst. 6-a) a d). V případě naplnění Strategie rozvoje zemského digitálního
televizního vysílání nebudou nárokovány ostatní oprávněné náklady dle ZEK a to zejména body b)
a c), které by podstatně navýšily celkový objem veřejné podpory.
Vládou schválená Strategie zároveň ukládá příslušným orgánům novelizaci ZEK (Diginovela) a to
mj. prostřednictvím rozšíření kompenzovatelných nákladů o:
§
§

Novela ZEK čl. 2 odst. 5: Náklady na technické zajištění služby šíření zemského televizního
vysílání prostřednictvím přechodových sítí
Novely ZEK čl. 2 odst. 6: Náklady na odstraňování rušení signálu sítě zemského televizního
vysílání sítěmi poskytujícími služby mobilního datového připojení nebo odstranění rušení sítí
služeb mobilního datového připojení službou zemského televizního vysílání

Uvažovaná kategorie podpory na provoz DVB-T2 přechodových sítí je tak v souladu s výše
uvedenou novelizací. Diginovela v současnosti prochází legislativním procesem.
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6 ANALÝZA NEJLEPŠÍ EU PRAXE
Rozhodnutí EPaR v článku 5 ukládá členským státům, aby co nejdříve, nejpozději však 30. června
2018, přijaly a zveřejnily své vnitrostátní plány a harmonogramy pro uvolnění pásma 700 MHz.
Obrázek č. 18 mapuje aktuální termín plánovaného uvolnění pásma v jednotlivých členských
státech. Pozice ČR v sousedství tří států, které plánují uvolnění pásma 700 MHz do roku 2020 a
následné spuštění mobilních sítí, významným způsobem omezuje ČR v možnosti prodlužovat termín
uvolnění pásma s ohledem na platnost současných kmitočtových přídělů (2021-2024).
Obrázek č. 18 – Plán uvolnění pásma 700 MHz v členských státech EU

Legenda
Uvolnění
proběhlo

FI

NO
SE

2017
EE
LV

DK

IE

LT

2018
2019
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NL
PL

DE
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2021
CZ

SK
FR

AT

CH

SI

2022

HU

RO

HR

Plán uvolnění
nepředložen

PT
ES

IT

BG

EL

Zdroj: Policy Tracker

Podle dostupných informací v současnosti již většina členských států indikovala termín uvolnění
pásma 700 MHz. Žádné plány zatím nebyly předloženy Portugalskem, Španělskem, Maďarskem,
Slovenskem a Lotyšskem. Určení termínu uvolnění pásma je v každé zemi podmíněno řadou
faktorů, které musí být brány v úvahu. Stejně jako v již popsaném případě ČR se jedná především
o:
§
§
§
§
§
§
§

Platnost kmitočtových přídělů v pásmu 700 MHz
Význam zemského televizního vysílání (podíl na trhu šíření televizního vysílání)
Výchozí utilizace spektra 470 – 790 MHz a obsazenost současných multiplexů
Geografická poloha (ostrovní / vnitrozemský stát)
Koordinace se sousedními státy (uvnitř i mimo území Unie)
Vybavenost domácností přijímači kompatibilními se spektrálně efektivnější technologií
Časový odstup od termínu přechodu z analogového na digitální vysílání
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§

Atd.

Tabulka č. 13 představuje detailní přehled všech členských států a uvádí nejzazší termín uvolnění
pásma, platnosti kmitočtových přídělů a penetraci zemské vysílací platformy. V této kapitole bude
analyzována nejlepší praxe v rámci EU s ohledem na uskutečněnou či plánovanou realizaci
přechodu. Analýza bude prioritně zaměřena na státy, jejichž výchozí pozice je porovnatelná s ČR jedná se primárně o státy s některým z následujících znaků nebo s jejich kombinací:
§ Platnost kmitočtových přídělů za horizont nejzazšího termínu uvolnění pásma
§ Významný podíl zemského televizního vysílání
§ Srovnatelná geografická poloha (sousední státy ČR)
§ Ohlášený termín uvolnění pásma 700 MHz (existence plánu)
Členské státy, které budou na základě splnění těchto znaků předmětem analýzy, jsou zvýrazněné
v tabulce č. 13. Některé další státy se společnými rysy s ČR (např. Španělsko – vysoká závislost na
DTT platformě, Slovensko – obdobná geografická poloha) nejsou předmětem analýzy z toho
důvodu, že zatím neexistuje veřejně dohledatelný plán uvolnění pásma 700 MHz.
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Tabulka č. 13 – Přehled členských zemí podle plánu uvolnění 700 MHz, platnosti přídělů a významnosti DTT

Plán uvolnění
nejpozději do

Platnost přídělů
do

Zemské vysílání
(% v roce 2015)

Sousední
stát ČR

2020
2021
2020
2017
Proběhlo

2024
2021-2024
N/A
Pouze jednoroční
2016

7%
59 %
13 %
23 %
43 %

Ne
Ne
Ne
Ne

Francie

2019

2015-2022

53 %

Ne

Irsko

2020

2019

26 %

Ne

Itálie

2022

2032

87 %

Ne

2022
2022
Plán nepředložen
Proběhlo
Plán nepředložen
2019

2025
2022
2013
2020
2020
2021

40 %
51 %
40 %
15 %
13 %
42 %

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Německo

2019

2025

7%

Ano

Nizozemsko

2020

2017

9%

Ne

Polsko

2020

2023-2025

33 %

Ano

Plán nepředložen

2023

22 %

Ne

Rakousko

2020

2016-2023

11 %

Ano

Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko

2020
Plán nepředložen
Proběhlo
Plán nepředložen
2017

N/A
2029
2014
2025
2014

82 %
31 %
14 %
90 %
29 %

Ne
Ano
Ne
Ne
Ne

2020

2022-2026

55 %

Ne

2020
Proběhlo
2022

2025
N/A
2019-2021

11 %
21 %
65 %

Ne
Ne
Ne

Země
Belgie
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko

Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta

Portugalsko

Velká Británie
Bulharsko
Rumunsko
Chorvatsko

Zdroj: Policy Tracker, Dopadová studie rozhodnutí EPaR, Eurobarameter: E-Communications Survey 2015; Média
Poznámka: Údaje byly v případě některých zemí aktualizovány dle aktuálně dostupných zdrojů

ANALÝZA VYBRANÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
FRANCIE
Penetrace zemské vysílací platformy ve Francii je kolem 50 % domácností, tedy cca 15,9 mil
obyvatel (v ČR cca 2,5 mil). Zbývající domácnosti přijímají vysílání převážně přes SATV nebo IPTV.
Před uvolněním pásma 700 MHz bylo ve Francii provozováno 8 celoplošných DTT sítí.
Francie je jednou z evropských zemí, která započala proces uvolnění pásma 700 MHz s předstihem
oproti rozhodnutí EPaR. Již v roce 2014 byl sestaven plán uvolnění, ke kterému má postupně
docházet mezi lety 2018 – 2019 v závislosti na daném regionu (v pařížském regionu došlo k uvolnění
již v roce 2016). Zároveň byl relativně včasně ustanoven i termín aukce pásma 700 MHz pro
63

širokopásmové bezdrátové připojení. Aukce proběhla koncem roku 2015 s výsledným výnosem 2,8
miliardy EUR.
Uvolnění pásma bylo řízeno zákonem o druhé digitální dividendě. Plán uvolnění vycházel z tržní
situace, kdy většina francouzských domácností měla již v roce 2015 přijímač kompatibilní
s kompresním formátem MPEG-4 a to i přesto, že v čase před uvolněním bylo zemské vysílání
přenášeno ve standardu DVB-T / MPEG-2. V polovině roku 2015 bylo pouze 7 % domácností
závislých pouze na MPEG-2 formátu. Z tohoto důvodu dospěly francouzské orgány k rozhodnutí o
jednorázovém přechodu k spektrálně efektivnější kompresní technologii MPEG-4 bez přechodu na
vysílací standard DVB-T2. Přepnutí DTT sítí proběhlo v noci ze 4. na 5. dubna 2016. V několika
lokalitách došlo k omezení dostupnosti signálu. Dotčené domácnosti měly v těchto případech
možnost využít nabídku dvou SATV operátorů, kteří nabízejí bezplatné sledování kanálů běžně
dostupných na DTT platformě. Zároveň byly dotčené domácnosti oprávněny čerpat veřejnou
podporu vztahující se k úpravě anténního systému, nákupu MPEG-4 set-top boxu či nákup
komponentů pro příjem vysílání přes alternativní platformu. Podpůrné schéma bylo notifikováno EK
v rámci rozhodnutí SA.42680.
Přechod znamenal snížení počtu celoplošných sítí z předešlých 8 na koncových 6. Držitel platných
kmitočtových přídělů pro dvě zrušené sítě, společnost Towercast, obdržela od francouzských orgánů
odškodnění ve výši 18,2 mil EUR (ušlý zisk až do konce platnosti přídělu v roce 2017).
V šesti koncových multiplexech jsou nově vysílány kanály v HD kvalitě. S ohledem na relativně
příhodné výchozí podmínky (nižší utilizaci spektra) tak došlo ke kvalitativnímu přínosu nejen pro
celou DTT platformu, ale zejména pro koncové diváky.

ITÁLIE
Itálie je jedním z členských států s nejvyšší závislostí domácností na zemském televizním vysílání
díky penetraci 87 % domácností, tedy cca 22,1 mil obyvatel (v ČR cca 2,5 mil). Zbývající domácnosti
přijímají vysílání převážně přes SATV. Zemská platforma vysílá 20 celoplošných a na 300
regionálních multiplexů v DVB-T standardu (jeden celoplošný kanál je vysílaný v DVB-T2). Některým
držitelům kmitočtových přídělů byla v roce 2012 prodloužena jejich platnost na 20 let do roku 2032.
Rozhodnutí EPaR o uvolnění pásma 700 MHz tak představuje významný problém jak pro
domácnosti, tak pro držitele platných kmitočtů.
Uvolnění kmitočtů zemského vysílání v pásmu 700 MHz povede ke snížení počtu sítí na 12
celoplošných a 205 regionálních DVB-T multiplexů. Přechod na spektrálně efektivnější technologii
vyústí v nejlepším případě k udržení stávajícího počtu kanálů převážně vysílaných v SD kvalitě.
Účastníci trhu tak nemají motivaci investovat vlastní prostředky do technologického přechodu, který
nezvýší konkurenceschopnost DTT vůči ostatním vysílacím platformám. S ohledem na vysokou
utilizaci frekvenčního pásma nebude možné vytvořit adekvátní přechodové sítě a reálně tak hrozí
přechod střihem s úplným přerušením vysílání. Navzdory deklarovanému plánu uvolnit pásmo 700
MHz do roku 2022, v současnosti neexistuje konkrétní technický plán přechodu. Prvním opatřením
je nařízení, podle kterého prodejci elektroniky nesmějí od 1. ledna 2017 nabízet přijímače, které
nejsou kompatibilní s formátem DVB-T2 / HEVC. Z veřejně dostupných zdrojů se zdá, že
v současnosti jiná opatření nejsou definována. Konkrétní plán uvolnění by měl být prezentován
v polovině roku 2017.
S ohledem na geografický charakter Itálie, jenž na většině území nevyžaduje významnější
koordinaci rádiového spektra se sousedními státy, je ovšem pravděpodobná i varianta maximálního
oddalování přechodu včetně rizika nesplnění rozhodnutí EPaR. Oddalování povede k zvýšení počtu
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domácností, které přirozeně obmění přijímač a zároveň se sníží i náklad na kompenzaci odebraných
platných kmitočtových přídělů, se kterým se dle dostupných zdrojů počítá.

NĚMECKO
Penetrace zemské vysílací platformy v Německu je 7 % domácností, tedy cca 2,8 mil obyvatel (v
ČR cca 2,5 mil). Jedná se tak o jeden z členských států s nejslabší pozicí DTT. Převažující
technologií jsou SATV a CATV platformy.
Rozhodnutí o uvolnění pásma 700 MHz bylo přijato v roce 2015. Ve stejném roce rovněž došlo
k aukci kmitočtů pro mobilní operátory s výsledným výnosem 1,1 miliardy EUR. Nástrojem pro
uvolnění pásma byl určen přechod DTT vysílání k spektrálně efektivnější technologii DVB-T2 /
HEVC. S ohledem na negativní dopad na současné uživatele pásma 700 MHz schválily německé
orgány následující kompenzace1 :
§

§

Držitelé přídělů pro zemské vysílání v pásmu 700 MHz: Kompenzace nákladů na uvolnění
pásma 700 MHz včetně investice do nových technických komponent, práce na vysílačích,
atd. Zároveň byly dotčeným stranám uděleny rovnocenné náhradní kmitočty v pásmu 470694 MHz
Provozovatelé PMSE zařízení (např. bezdrátové mikrofony) v pásmu 700 MHz: Vlastnící
přístrojů nakoupených mezi lety 2012-2015 s nákupní cenou nad 410 EUR mohou požádat
o kompenzaci nákladů na úpravu či výměnu zařízení

Kompenzace se přímo netýkají provozovatelů vysílání, agregátorů obsahu, ani operátorů
alternativních vysílacích platforem. Zároveň došlo k prodloužení kmitočtových přídělů pro DVB-T2
vysílání na frekvencích 470-694 MHz do konce roku 2030.
Vlastní spuštění prvních DVB-T2 / HEVC sítí proběhlo v některých lokalitách v okolí větších měst v
první polovině roku 2016. Nejednalo se tak o spuštění celoplošné sítě, ale spíše o vytvoření
doplňkové služby ke stávajícímu DVB-T vysílání s omezenou nabídkou kanálů (jednalo se tak
fakticky o spuštění simultánního vysílání). V DVB-T2 sítích jsou vysílány programy v kvalitě HD.
S výjimkou veřejnoprávních stanic jsou však kanály placené. Další fáze přechodu proběhla v březnu
2017, kdy došlo k tzv. „magické noci“. O půlnoci z 28. na 29. března došlo k vypnutí velké části DVBT vysílačů. O 12 hodin později v poledne 29. března bylo zapnuto DVB-T2 vysílání v lokalitách, kde
došlo k ukončení DVB-T vysílání. Ke konci roku 2018 by mělo dojít ke spuštění dalších lokalit a
pokrytí cca 63 milionů obyvatel. Poslední DVB-T sítě by měly být vypnuty nejpozději do poloviny
roku 2019, čímž dojde k definitivnímu uvolnění pásma 700 MHz. Přechod je prováděn tzv.
„ostrůvkovou“ metodou. Jako nástroj snížení rizika nákupu nekompatibilního přijímače dotčenými
domácnosti přišla aliance „DVB-T2 HD“ sdružující provozovatele vysílání, operátory a další
relevantní instituce podporující přechod k DVB-T2, se systémem certifikací přijímačů. Přijímače
(televize a set-top boxy), které jsou kompatibilní se standardem DVB-T2 / HEVC jsou jasně
označeny logem „DVB-T2 HD“.
Vysílání v DVB-T2 sítích je provozováno pod značkou freenet.tv, jejímž vlastníkem je operátor sítě
společnost Media Broadcast. Pro sledování volně dostupných kanálů není nutné vstupovat do služby
freenet.tv jako tomu je například v Rakousku se službou simpliTV.
Obdobně jako v případě Rakouska bylo výchozí postavení DTT platformy v Německu po skončení
digitalizace velmi slabé. Přechod k novému vysílacímu formátu tak byl nejen nutností, za kterou jsou
dotčené strany finančně kompenzovány, ale rovněž i příležitostí pro zvýšení významu platformy.
1

https://www.bav.bund.de/DE/3_Aufgaben/5_Ausgleichszahlungen/Ausgleichszahlungen_node.html
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S ohledem na nízkou výchozí penetraci a ekonomickou sílu obyvatelstva zároveň nebylo nutné
přicházet s robustnějším opatřením pro omezení dopadů na domácnosti (např. plnohodnotné
přechodové období se simultánním vysíláním).

POLSKO
Penetrace zemské vysílací platformy v Polsku je 33 % domácností, tedy cca 4,5 mil obyvatel (v ČR
cca 2,5 mil), což je srovnatelný podíl s platformami SATV a CATV. Postavení DTT tak není natolik
významné jako v ČR nebo v Itálii. V současnosti jsou na zemské platformě provozovány čtyři
celoplošné sítě (čtvrtá síť MUX 8 byla spuštěna v polovině roku 2016) a větší množství regionálních
sítí. S výjimkou dvou kanálů jsou všechny programy vysílány v SD kvalitě. V posledních letech je
diskutováno spuštění páté sítě, tzv. multiplex 5, která by sloužila pro vysílání v HD. V současnosti
není frekvenční pásmo 470-790 MHz ze 100 % utilizováno, což je mj. důsledkem využívání
spektrálně efektivní kompresní technologie MPEG-4.
Uvolňování pásma 700 MHz je v případě Polska ztížené s ohledem na mezinárodní kmitočtovou
koordinaci se státy mimo EU. Zatímco Ukrajina využívá pásmo 700 MHz rovněž k zemskému
televiznímu vysílání, Bělorusko ke speciální komunikaci a Ruská Federace k vojenským účelům.
Existuje tak velké riziko interferencí mezi novými službami širokopásmového bezdrátového vysílání
v Polsku a současnými sítěmi v sousedních státech.
Navzdory původně stanovenému termínu uvolnění pásma 700 MHz a uskutečnění aukce v roce
2020, se v současnosti zdá být tento termín ohrožen. V prvním kvartále roku 2017 proběhla veřejná
konzultace nad novou regulační strategií polského regulátora médií (KRRiT) pro období 2017-2022,
která se mj. zabývá budoucím rozvojem DTT platformy ve vztahu k uvolnění pásma 700 MHz.
Přestože výstupní strategie zatím nebyla uveřejněna, z konzultačního procesu vyplývá, že existuje
relativně velká nejistota ohledně způsobu uvolnění pásma. Účastníci trhu se shodli s regulátorem
na co nejbližším termínu omezení prodeje přijímačů nekompatibilních s DVB-T2 / HEVC. S ohledem
na nedávnou výměnu přijímačů z důvodu přechodu z analogového na digitální vysílání by přechod
na nový standard vedl k negativním ekonomickým dopadům na domácnosti. Z toho důvodu a
zároveň z důvodu nedořešené koordinace spektra se sousedními státy se začíná počítat
s odložením termínu přechodu, pravděpodobně do roku 2022. První sítí, která by měla nabízet HD
programy v DVB-T2 standardu by byl výše zmíněný multiplex 5, který by mohl sloužit jako
přechodová síť. Obecně se počítá s tím, že bude nutné odškodnit jak držitele platných přídělů, tak
najít i vhodnou formu kompenzací pro dotčené domácnosti. Ačkoli varianta konzervace DVB-T
technologie až za horizont uvolnění pásma 700 MHz z%atím nebyla 100 % vyloučena (s ohledem
na méně významný dopad na pokrytí stávajících sítí při uvolnění pásma), nejedná se o preferovaný
přístup s ohledem na zastavení rozvoje platformy a její konkurenceschopnosti.

RAKOUSKO
Penetrace zemské vysílací platformy v Rakousku je 11 % domácností, tedy cca 0,4 mil obyvatel (v
ČR cca 2,5 mil). Domácnosti v daleko větší míře využívají SATV a CATV platformy a závislost na
DTT je tak relativně nízká. K zásadnímu oslabení DTT došlo během přechodu z analogového na
digitální vysílání, kdy většina domácností přešla na alternativní platformy.
V reakci na zásadní oslabení platformy vytvořil operátor zemských vysílacích sítí společnost ORS
krátce po skončení digitalizace (2011) plán na postupné zvýšení tržního podílu DTT platformy. Za
tímto účelem spustil již v roce 2013 prostřednictvím třech sítí vysílání pod značkou simpliTV, která
začala poskytovat kódované vysílání v HD kvalitě. SimpliTV od svého počátku vysílá ve spektrálně
efektivním formátu DVB-T2. V průběhu let 2014-2017 dochází k postupnému vypínání DVB-T /
MPEG-2 sítí a rozšiřováním vysílání ve formátu DVB-T2 / MPEG-4 pod značkou simpliTV (přechod
střihem). Kompresní formát MPEG-4 byl v tehdejší době nejaktuálnější široce rozšířený formát
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(kodek HEVC byl v roce 2013 teprve oficiálně schválen). Pro odebírání DTT vysílání prostřednictvím
simpliTV musí v současnosti domácnost vlastnit adekvátní dekodér a provézt registraci. Poté je
možné odebírat základní balíček zdarma s možností rozšíření programové nabídky za pravidelný
měsíční poplatek. Rakouský telekomunikační regulátor podmiňuje provoz kódovaného vysílání
navyšováním počtu diváků na DTT platformě, jejíž plnění kontroluje každé dva roky. Zpoplatnění
vysílání je tak vedeno vidinou navýšení sledovanosti platformy díky zlepšení poskytované kvality.
Rozhodnutí o uvolnění pásma 700 MHz bylo přijato rakouskou vládou v roce 2015 s cílem uvolnění
do roku 2020. Komplikací pro uvolnění je platnost kmitočtových přídělů DVB-T2 sítí, která sahá
v některých případech až do roku 2023. Dle dostupných informací zatím není jasné, jakým
způsobem dojde ke kompenzacím pro držitele platných přídělů. Je však zřejmé, že proces
uvolňování již nebude mít drastické následky na domácnosti, které nebudou muset investovat do
nového přijímače.
Rakousko je tak příkladem země, u které byl přechod k DVB-T2 tržně motivován po neúspěšném
přechodu z analogového na digitální vysílání (navzdory aplikaci veřejné podpory notifikované EK
odešla významná většina domácností na alternativní vysílací platformy). Současný přechod
k spektrálně efektivnější technologii DVB-T2 tak nebyl v Rakousku řízen politickým rozhodnutím.
Pozice DTT platformy byla po skončení digitalizace tak slabá, že účastníci trhu sami přistoupili
k migraci na technologii, která dokázala v rámci dostupného spektra kvalitativně pozvednout
nabídku a přilákat tak nové zákazníky. Časným a tržně motivovaným přechodem domácností k DVBT2 se tak pro Rakousko značně ulehčuje problematika uvolňování pásma 700 MHz. Navzdory tomu
je zřejmé, že rakouské orgány budou muset najít společné řešení s držiteli platných přídělů a do
roku 2020 provézt refarming stávajících DVB-T2 sítí.

VELKÁ BRITÁNIE
Penetrace zemské vysílací platformy ve Velké Británii je 55 % domácností, tedy cca 15,3 mil
obyvatel (v ČR cca 2,5 mil). DTT tak soupeří zejména s druhou nejrozšířenější SATV platformou.
V současnosti je provozováno celkem 8 celoplošných multiplexů (3 veřejnoprávní a 5 komerčních),
z toho 3 jsou provozovány ve standardu DVB-T2. Domácnosti mají přístup k DTT vysílání primárně
přes službu Freeview, která bezplatně poskytuje vysílání jak v SD, tak v HD kvalitě v závislosti na
typu dekodéru na straně domácnosti.
Rozhodnutí o uvolnění pásma 700 MHz bylo vydáno místním regulátorem Ofcom v roce 2014.
Uvolňování pásma začne v roce 2017 a mělo by být dokončeno v první polovině roku 2020.
S ohledem na specifické výchozí prostředí Velké Británie je možné provézt uvolnění spektra 700
MHz bez přechodu na novější vysílací standard. V praxi tak dojde pouze k restrukturalizaci
stávajících sítí. Dva z komerčních multiplexů, které v současnosti vysílají v DVB-T2, mají uděleny
pouze přechodné kmitočtové příděly (od roku 2013). Pro uvolnění pásma 700 MHz budou tyto
multiplexy přesunuty ze současné frekvence 550-606 MHz do pásma 733-758 MHz (tzv. „Center
Gap“). Jejich vysílání zřejmě definitivně skončí do roku 2020. S ohledem na přechodnou platnost
přídělů nebude jejich odnětí vyžadovat odškodnění pro držitele. Uvolněné místo po přechodných
sítích obsadí 6 zbývajících multiplexů (3 veřejnoprávní a 3 komerční), které budou pokračovat i po
skončení procesu uvolnění spektra 700 MHz. V rámci tohoto procesu nedojde ke státem řízenému
přechodu na novější standard. Budoucí přechod dalších sítí na DVB-T2 standard bude předmětem
rozhodnutí samotných účastníků trhu.
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V roce 2015 bylo v rámci státního rozpočtu pro období do roku 2020 vyhrazeno 550 mil GBP1, které
by měly být k dispozici pro podporu úspěšného uvolnění pásma 700 MHz. Obecně se počítá s třemi
kategoriemi vzniklých nákladů2:
§
§
§

Úprava DTT sítí: Náklady na modifikaci současných sítí (úprava anténních systémů atd.)
Úprava přijímačů: Náklady spojené zejména s úpravou přijímačů
PMSE: Úprava či výměna PMSE zařízení

Na základě dostupných informací do této chvíle nedošlo k bližší specifikaci podmínek pro udělení
podpory a to zejména s ohledem na úpravu DTT sítí. Zároveň nepadlo rozhodnutí, zda bude ze
strany Velké Británie zahájen prenotifikační proces s EK pro posouzení plánované veřejné podpory.
Dle současného plánu by měly být náklady na úpravu přijímačů velmi omezené s ohledem na
absenci přechodu na novou technologii (v některých lokalitách může docházet k nutnosti upravit
anténní systém v důsledku refarmingu). Kompenzační schéma pro provozovatele PMSE by mělo
být k dispozici od roku 2019. Přesné podmínky čerpání jsou předmětem diskusí Ofcom s britskou
vládou.

IMPLIKACE PRO ČR
Příklady přístupu k uvolnění pásma 700 MHz uvedené v předchozí kapitole demonstrují především
rozličnost přístupu místních orgánů s ohledem na výchozí situaci v daném státě. Zatímco v případě
Rakouska dochází k přechodu na spektrálně efektivnější DTT technologii přirozeně již několik let, v
Itálii není přesný přístup prozatím znám a existují pochybnosti o jeho realizaci v požadovaném
termínu. Důvodem pro tak zásadní rozdíl je zejména výchozí situace, které musí zmíněné země
čelit. Zatímco v Itálii je DTT platforma stěžejní pro šíření televizního vysílání a ve své podstatě i pro
informování většiny společnosti, v Rakousku se jedná o okrajové médium. Samotný tento fakt
zásadně mění situaci s ohledem na citlivost přechodu a míry negativního dopadu na domácnosti.
Jednotlivé členské státy se dále liší v délce platnosti kmitočtových přídělů, vybavenosti domácností
kompatibilními přijímači, nutností koordinace spektra s nečlenskými státy a v řadě dalších.
Výchozí stav v ČR v mnoha ohledech naplňuje znaky vysoké míry nejistoty vedoucí k implementaci
prvků krizového řízení Platnost kmitočtových přídělů přesahuje nejzazší termín pro uvolnění pásma
700 MHz. Tento termín je navíc výrazně zkrácen s ohledem na závazky plynoucí z mezinárodní
koordinace s Německem a Rakouskem. S ohledem na plány sousedních států spustit
širokopásmové bezdrátového vysílání již v roce 2020, není v případě ČR reálné využití možnosti
odložení uvolnění pásma až do poloviny roku 2022. DTT vysílání je navíc převažující platformou pro
příjem televizního signálu. České domácnosti v současnosti nejsou z významné části vybaveny
dekodéry, které by byly kompatibilní se spektrálně efektivnější technologií než je DVB-T / MPEG-2
(např. MPEG-4 jako v případě Francie). Mnoho z nich bylo navíc v nedávné minulosti nuceno
obměnit přijímače v souvislosti s přechodem na digitální vysílání. Další investice vyvolaná
přechodem k DVB-T2 nepředstavuje pro dotčené domácnosti žádný významnější přínos (např.
zvýšení počtu kanálů či plošný přechod na vysílání v HD kvalitě). Situace je tak pro budoucí
udržitelnost DTT platformy v ČR kritická a v mnoha ohledech neporovnatelná s ostatními zeměmi.
Na rozdíl od jiných států s významnou rolí DTT platformy není v případě ČR možné ani odložení
rozhodnutí o přístupu k uvolnění pásma 700 MHz. Lze však předpokládat, že strategie schválená

1

http://www.digitaltveurope.net/466172/uk-government-pledges-550m-for-700mhz-reallocation/
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Ofcom: Decision to make the 700 MHz band available for mobile data - statement
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vládou ČR a její posouzení EK budou do velké míry příkladem pro další ohrožené země, které zatím
plán uvolnění nepředložily.
Z uvedených příkladů vyplývá, že ČR není jediným členským státem, který uskutečňuje či plánuje
uskutečnit uvolnění pásma 700 MHz s využitím veřejné podpory směřované účastníkům DTT trhu.
Německo i Velká Británie plánují financovat technologické úpravy současných DTT sítí. Velká
Británie a Francie plánují, respektive již realizovaly, podporu dotčeným domácnostem. S výjimkou
Francie se navrhovaná veřejná podpora týká pouze DTT platformy – jediné platformy šíření
televizního vysílání, která je postižená rozhodnutím o uvolnění pásma 700 MHz. Zároveň podpora
cílí na shodné oblasti, jako v případě navrhovaného přístupu ČR, tedy na nutné technologické
úpravy současných sítí a na zajištění sociálně citlivého přechodu pro dotčené domácnosti (v případě
ČR prostřednictvím přechodového období) v souladu se závěry Lamyho zprávy.
Na základě uvedené praxe členských států a zvolených opatření pro usnadnění uvolnění pásma 700
MHz lze ČR dále doporučit uvážení úplného omezení prodeje nových přijímačů (dle francouzského
či polského příkladu), které nejsou kompatibilní se zvoleným formátem DVB-T2 / HEVC.
V současnosti využívané certifikáty kompatibility pro prodávané přijímače však rovněž představují
funkční řešení, které je kromě ČR aplikované například v Německu. Další často vyskytované
opatření, podpora pro provozovatele PMSE zařízení, nemá s ohledem na jejich nízkou četnost v ČR
širší opodstatnění.

69

7 ANALÝZA RIZIK
Vláda České republiky se dostala rozhodnutím EPaR stanovujícím uvolnit využívání kmitočtového
pásma 700 MHz do 30. června 2020 do složité situace. Zemské digitální televizní vysílání sehrává
v podmínkách ČR jedinečnou a významnou roli. Jedná se o jedinou bezplatnou platformu příjmu
televizního vysílání, kterou využívá 59 % českých domácností. Zároveň je třeba realizovat nucené
uvolnění spektra 700 MHz ještě před ukončením současných platných kmitočtových přídělů.
Uvolnění spektra 700 MHz se tedy bude v kontextu České republiky realizovat jen vynuceným
procesem řízeným státem, který bude mít přímý dopad na všechny subjekty s platnými příděly
radiových kmitočtů. V České republice tak jde o situaci vysoké míry nejistoty vedoucí k implementaci
prvků krizového řízení, jelikož nelze předpokládat jednoznačně konsensuální proces přechodu bez
zásahu státu (kapitola 3). Tato situace s sebou nese celou řadu rizik. Hlavním rizikem je likvidace či
podstatné omezení platformy DTT. Platforma DTT zároveň čelí výzvám spočívajícím zejména ve
zkvalitnění obrazu spojeného s inovacemi vysílacích a přijímajících technologií a s tím spojeným
rostoucím nárokům na disponibilní kmitočtové spektrum.
Hlavní rizika spojená s nuceným uvolněním spektra 700 MHz jsou:
§
§
§
§

Regulatorní a politická
Ekonomická
Společenská
Technická

REGULATORNÍ A POLITICKÁ RIZIKA
Vynucený proces uvolnění spektra 700 MHz na sebe v kontextu ČR váže významná regulatorní a
politická rizika. Vláda ČR vyvíjí maximální snahu tato rizika řešit formou uvolnění pásma 700 MHz
pomocí řízeného procesu přechodu ve vazbě na platnou legislativu. Úspěšnost tohoto procesu je
podmíněna dohodou mezi ČTÚ a držiteli kmitočtových přídělů 470–790 MHz o předčasném uvolnění
spektra 700 MHz. V případě, že by nedošlo k uspokojivé dohodě mezi držiteli přídělů o předčasném
uvolnění spektra 700 MHz, lze očekávat zahájení soudních sporů, zpoždění či zablokování procesu
uvolnění spektra. To by v konečném důsledku mohlo vyústit v komplikovaný a nejistý proces
vynuceného odebrání platných přídělů před vypršením platnosti bez adekvátní náhrady (potenciálně
vedoucí až k vyvlastnění). V konečném důsledku by se nemuselo podařit uvolnit pásmo 700 MHz.
Platforma zemského vysílání (DTT) i Česká televize hrají významnou roli v rámci kritické
infrastruktury státu. Tato specifická role DTT platformy a sítě České televize je pevně ukotvena
v legislativě upravující ochranu kritické infrastruktury státu1. Zákon o České televizi č. 483/1991 Sb.
dále požaduje minimální pokrytí 95 % obyvatelstva prostřednictvím veřejnoprávní sítě (multiplex 1).
Technickým operátorem multiplexu 1 jsou České Radiokomunikace. Jakékoliv narušení řízeného
procesu přechody by ohrozilo kritickou infrastrukturu a tím také přímo bezpečnost státu.
Výše uvedená regulatorní a politická rizika jsou řešitelná pouze řízeným procesem. V případě
neschválení novely zákona o elektronických komunikacích (tzv. Diginovela) či negativního
rozhodnutí EK o poskytnutí podpory by musela vláda České republiky iniciovat přípravu krizového
scénáře vedoucího k minimalizaci negativních politických, finančních a socioekonomických dopadů.

1

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, který implementuje požadavky směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování
evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku
kritické infrastruktury dále označuje prvky DTT infrastruktury a vysílací sítě veřejnoprávní televize jako součást kritické infrastruktury státu
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Tabulka č. 14 – Regulatorní a politická rizika

Identifikované riziko

Popis a dopady rizika

Možnosti ošetření rizika

Nedojde k dohodě mezi ČTÚ,
reprezentujícím stát, a držiteli
přídělů kmitočtů 470 – 790 MHz o
předčasném uvolnění spektra 700
MHz
V případě, že by nedošlo
k uspokojivé dohodě mezi držiteli
přídělů o předčasném uvolnění
spektra 700 MHz lze očekávat
zahájení soudních sporů, zpoždění
či zablokování procesu uvolnění
spektra. Stát by pak musel iniciovat
proces vyvlastnění

Dosažení konsensu mezi ČTÚ a
držiteli kmitočtových přídělů o
předčasném uvolnění pásma 700
MHz pomocí řízeného procesu
přechodu a ve vazbě na platnou
legislativu

Zamezuje dosažení konsensu
s držiteli přídělů, což vyvolává
negativní politické, finanční a
socioekonomické dopady. Zároveň
zásadně zvyšuje riziko neuvolnění
spektra pomocí řízeného procesu

V případě neschválení Diginovely či
negativního rozhodnutí EK o
poskytnutí podpory bude muset
vláda ČR iniciovat přípravu
krizového scénáře minimalizujícího
negativní politické, finanční a
socioekonomické dopadů

Nenaplnění Strategie rozvoje
zemského digitálního televizního
vysílání vlády ČR v oblasti
dlouhodobého udržení DTT
platformy. Strategie vlády je
definována v souladu s
rozhodnutím EPaR o uvolnění
pásma 700 MHz, které
zdůrazňuje zachování
udržitelného rozvoje DTT
vysílání

Základem Strategie je definovat
řízený proces přechodu na
spektrálně efektivnější technologii
DVB-T2 zabezpečený
prostřednictvím časově omezeného
souběžného šíření signálu
v současném i v novém standardu.
Nenaplnění strategie vlády ČR by
zamezilo dosažení konsensu
s držiteli přídělů a vyvolalo
negativní dopady

Naplnění vládní strategie včetně
řízeného přechodu pomocí
simultánního vysílání

Riziko nenaplnění zákona o
České televizi č. 483/1991 Sb.

Zákon požaduje minimální pokrytí
95 % obyvatelstva sítí digitálního
zemského vysílání v bezplatném
režimu

Riziko nenaplnění zákona o
provozování rozhlasového a
televizního vysílání č. 231/2001
Sb.

Zákon požaduje od držitelů licencí
pro celoplošné DTT sítě pokrývat
alespoň 70 % obyvatelstva

Riziko nedosažení dlouhodobé
udržitelnosti kritické
infrastruktury státu pro
rozhlasové a televizní vysílání

DTT platforma i Česká televize hrají
klíčovou roli v krizové komunikaci
státu směrem k veřejnosti.
Případná destrukce DTT platformy i
nenaplnění zákona o ČT
v souvislosti se snížením pokrytí by
vedlo k zásadnímu ohrožení
krizové komunikace státu

Riziko neuvolnění pásma 700
MHz a ohrožení aukce kmitočtů
700 MHz

Riziko iniciace procesu odebrání
platných přídělů před vypršením
platnosti bez adekvátní náhrady
(potenciálně vedoucí až k
vyvlastnění)
Riziko neschválení či zásadního
prodloužení schvalování
Diginovely
Riziko zamítnutí notifikace
veřejné podpory EK

Naplnění vládní strategie včetně
řízeného přechodu vedoucí
k zachování stávajícího pokrytí
obyvatelstva pomocí sítí zemského
digitálního vysílání

Naplnění vládní strategie včetně
řízeného přechodu vedoucí
k zachování stávajícího pokrytí
obyvatelstva pomocí sítí zemského
digitálního vysílání

Zdroj: Arthur D. Little
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EKONOMICKÁ RIZIKA
Trh šíření TV vysílání je v ČR je plně liberalizovaný a probíhá na něm zdravá konkurence jak mezi
jednotlivými platformami, tak uvnitř těchto platforem. Rozhodnutí o uvolnění spektra 700 MHz není
technologicky neutrálním řešením, jelikož negativně dopadá pouze na DTT platformu, zatímco
konkurenční platformy naopak získávají pozitivní externalitu. Rozhodnutí o vynuceném uvolnění
spektra bez poskytnutí adekvátních kompenzací tak otevírá riziko narušení rovnováhy na trhu
distribuce obsahu a riziko snížení konkurenčního prostředí vysílacích platforem. Narušení
přirozeného konkurenčního prostředí mezi platformami by vedlo k výraznému zvýšení poplatků
domácností za šíření a příjem TV vysílání, což by s sebou přineslo negativní politické a
socioekonomické dopady.
Uvolnění spektra 700 MHz znamená v kontextu ČR předčasné ukončení současně platných
kmitočtových přídělů. Jedná se tedy o vynucený proces nevyhnutelně vedoucí k podstatnému
zkrácení investičního cyklu technických operátorů sítí. Dalším negativním zásahem předčasného
odebrání přídělů je ušlý zisk z kontraktů s provozovateli vysílání realizovaný držiteli kmitočtových
přídělů a v důsledku i technickými operátory sítí. Techničtí operátoři tak musí řešit hned několik rizik.
Výrazné zkrácení investičního cyklu vede k utopeným investicím, které jsou vymahatelné dle
současného znění zákona o elektronických komunikacích. V podobné situaci se nachází i
domácnosti, které nebudou moci využívat stávající DVB-T přijímače pro příjem TV vysílání. Řešením
pro domácnosti i pro účastníky trhu je dosažení vzájemného konsensu a poskytnutí podpory pro
výstavbu přechodových sítí, které umožní paralelní příjem TV vysílání v současné DVB-T i budoucí
DVB-T2 technologii. Držitelé přídělů budou chtít kompenzovat ušlý zisk ve výši 5 448 – 6 494 mil.
Kč, pokud nedojde k dosažení dohody se státem.
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Tabulka č. 15 – Ekonomická rizika

Identifikované riziko

Riziko narušení rovnováhy na
trhu distribuce obsahu

Riziko snížení konkurenčního
prostředí vysílacích platforem

Riziko výrazného zkrácení
investičního cyklu pro
technické operátory sítí

Riziko soudních sporů a
arbitráží

Popis a dopady rizika
Rozhodnutí o uvolnění spektra 700
MHz není technologicky neutrálním
řešením, jelikož negativně dopadá
pouze na DTT platformu. Zatímco
konkurenční platformy získávají
pozitivní externalitu. Neposkytnutí
podpory DTT platformy by vedlo ke
zvýhodnění jiných vysílacích
platforem kvůli odchodu významné
části domácností z DTT na
alternativní platformy
Trh šíření TV vysílání je v ČR plně
liberalizovaný a probíhá na něm
zdravá konkurence jak mezi
jednotlivými platformami, tak uvnitř
těchto platforem. Rozhodnutí o
vynuceném uvolnění spektra
dopadá pouze na DTT platformu a
vede k narušení přirozeného
konkurenčního prostředí mezi
platformami
Uvolnění spektra 700 MHz
znamená v kontextu ČR předčasné
ukončení současných platných
kmitočtových přídělů. Jedná se tedy
o vynucený proces nevyhnutelně
vedoucí k podstatnému zkrácení
investičního cyklu technických
operátorů sítí a vzniku utopených
nákladů, které jsou vymahatelné ze
zákona. V podobné situaci se
nachází i domácnosti, které
nebudou moci používat DVB-T
přijímače pro příjem TV vysílání
Dalším negativním zásahem
předčasného odebrání přídělů je
ušlý zisk z kontraktů s provozovateli
vysílání realizovaný držiteli
kmitočtových přídělů a nepřímo i
technickými operátory sítí

Možnosti ošetření rizika

Kompenzace inkrementálních
nákladů účastníkům DTT trhu
v souvislosti s nutností
technologických úprav stávajících
DVB-T sítí

Kompenzace nákladů souvisejících
s provozem přechodových sítí, které
zamezí negativním dopadům na
platformu a dotčené domácnosti bez
nutnosti přechodu na placené
platformy

Řešením pro domácnosti i pro
účastníky DTT trhu je poskytnutí
podpory pro výstavbu přechodových
sítí, které umožní paralelní příjem TV
vysílání v současné DVB-T i budoucí
DVB-T2 technologii

Ušlý zisk z předčasně odebraných
kmitočtů může dosáhnout hodnoty 5
448 – 6 494 mil. Kč. Tento zisk
budou chtít techničtí operátoři sítí
kompenzovat, pokud nedojde
k dosažení dohody se státem.

Zdroj: Arthur D. Little

SPOLEČENSKÁ RIZIKA
Nucené uvolnění spektra 700 MHz s sebou nese značná socioekonomická rizika. Nezvládnutí tohoto
kritického procesu by se mohlo negativně promítnout do veřejného mínění o EU. Proto je třeba
procesu nuceného uvolnění pásma 700 MHz poskytnout patřičnou podporu v souladu s rozhodnutím
EPaR o využívání kmitočtového pásma 700 MHz a souvisejícími dokumenty (důvodová zpráva,
dopadová studie, Lamyho zpráva, atd.), které uznávají vznik dodatečných nákladů na straně
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domácností a DTT sítí v souvislosti s nástroji pro usnadnění přechodu k vysílacím technologiím
s vyšší spektrální efektivitou (např. DVB-T2). Důvodová zpráva přiznává členským státům možnost
snížit dopad na dotčené strany pomocí opatření v souladu s pravidly veřejné podpory EU a
dosavadní rozhodovací praxí.
V České republice definuje přístup k nucenému procesu uvolnění spektra vládou schválená
Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Důležitým předpokladem úspěšného
uvolnění spektra 700 MHz a uplatnění plánu přechodu je vedení informační kampaně ve všech
etapách procesu přechodu z DVB-T na DVB-T2. Cílem informační kampaně je nejen komunikovat
divákům termín ukončení vysílání prostřednictvím DVB-T standardu, ale především informačně
podpořit urychlenou výměnu TV přijímačů v období simultánního vysílání. Za tímto účelem je třeba
alokovat adekvátní finanční prostředky na informační kampaň tak, aby se předešlo riziku neúčinné
kampaně. Zároveň musí doba trvání souběžného provozu sítí DVB-T a přechodových DVB-T2 sítí
respektovat dobu potřebnou pro dosažení dostačující vybavenosti domácností novými přijímači,
kompatibilními s vysíláním ve standardu DVB-T2 / HEVC. Jedině tak se předejde riziku nešetrného,
resp. sociálně necitlivého a problematického procesu uvolnění radiových kmitočtů 700 MHz.
Jediná platforma umožňující bezplatnou konzumaci TV obsahu v ČR je DTT platforma. Omezení či
nenávratné poškození této platformy by vedlo ke zvýšení nákladů obyvatelstva na příjem TV obsahu
se všemi dalšími socioekonomickými dopady jako je snížení informovanosti společnosti
prostřednictvím veřejnoprávní televize či destrukce regionálního vysílání (kapitola 3.1). Proto je třeba
podpořit zachování platformy zemského vysílání tak, aby se předešlo riziku zániku bezplatného
vysílání v ČR.
V rámci nuceného uvolnění spektra 700 MHz je třeba podpořit přechod na spektrálně i technologicky
nejpokročilejší technologii. Tyto parametry nyní splňuje pouze kompresní technologie HEVC. Mezi
její hlavní výhody patří dvojnásobná efektivita komprese při zachování stejné kvality oproti kodeku
MPEG-4. V praxi to znamená nižší nároky na datový tok a vyšší efektivitu využití rádiového spektra.
Ačkoli MPEG-4 jistě patří mezi spektrálně efektivnější technologie ve srovnání se stávající tržně
používanou technologie MPEG-2, nejedná se o nejnovější technologii. Recitál rozhodnutí EPaR
MPEG-4 explicitně, na rozdíl od DVB-T2 a HEVC, neuvádí. V případě využití této technologie by se
navíc přechod na vyšší technologie v budoucnosti (nejpozději kolem roku 2024-25) musel stejně
odehrát, takže by domácnosti byly poměrně brzy po sobě zatíženy opakovanou nucenou výměnou
technologie, což by zjevně vedlo k zásadnímu zvýšení nákladů pro domácnosti. Podpora
nejpokročilejší technologie tak eliminuje riziko přechodu na zastaralou technologii s kratší životností.
Vyloučí se nutnost znovu v krátké době investovat do výměny TV přijímačů na straně domácností a
zároveň podpoří zachování stejného počtu vysílacích kanálů a stejné dostupnosti.
Významnou roli při eliminaci rizik hraje podpora vedoucí k zachování specifické role České televize.
Případné omezení přenosu veřejnoprávní televize by vedlo k celkovému snížení informovanosti
společnosti. To by vyvolala nutnost přehodnocení role České televize a způsobu šíření jejího
vysílání.
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Tabulka č. 16 – Společenská rizika

Identifikované riziko

Popis a dopady rizika

Možnosti ošetření rizika

Riziko neúčinné informační
kampaně

Důležitým předpokladem
úspěšného uvolnění spektra 700
MHz a uplatnění strategie přechodu
je vedení informační kampaně ve
všech etapách procesu přechodu
z DVB-T na DVB-T2. Cílem
informační kampaně je nejen
komunikovat divákům termín
ukončení vysílání prostřednictvím
DVB-T standardu, ale především
informačně podpořit urychlenou
výměnu TV přijímačů v době
přechodu

Alokace adekvátního množství
finančních prostředků na informační
kampaň a zapojení veřejnoprávní
televize a rozhlasu

Riziko nešetrného, resp.
sociálně necitlivého a
problematického procesu
uvolnění radiových kmitočtů
700 MHz

Krátká doba souběžného vysílání
v technologii DVB-T i DVB-T2.
Náklady diváků nejsou rozloženy
v čase přirozené obnovy

Riziko negativních dopadů na
veřejné mínění o EU

Nucené uvolnění spektra 700 MHz
s sebou nese značná
socioekonomická a politická rizika.
Nezvládnutí tohoto kritického
procesu by se mohlo negativně
promítnout do veřejného mínění o
EU

Riziko zániku regionálního
vysílání

Riziko zániku bezplatného
vysílání v ČR pro domácnosti

Zrušení či výrazné omezení
regionálního vysílání z důvodu
nutnosti využití přechodně
užívaných kmitočtů regionálního
vysílání pro zabezpečení přechodu
k novému standardu
Jediná platforma umožňující
bezplatnou konzumaci TV obsahu v
ČR je DTT platforma. Omezení či
nenávratné poškození této
platformy by vedlo ke zvýšení
nákladů obyvatelstva na příjem TV
obsahu se všemi
socioekonomickými dopady

Doba trvání souběžného provozu sítí
DVB-T a přechodových DVB-T2 sítí
musí primárně respektovat potřebu
dosažení dostačující vybavenosti
domácností novými přijímači,
kompatibilními s vysíláním ve
standardu DVB-T2/HEVC.
Zajištění bezproblémového přechodu
dotčených domácností pomocí
podpory v souladu s rozhodnutím
EPaR o využívání kmitočtového
pásma 700 MHz a souvisejícími
dokumenty, které uznávají vznik
dodatečných nákladů na straně
domácností a DTT sítí a s nástroji
pro usnadnění přechodu k vysílacím
technologiím s vyšší spektrální
efektivitou (např. DVB-T2).
Zajištění provozu 3 přechodových sítí
včetně jedné regionální, která bude
poskytovat kontinuitu regionálního
vysílání

Podpora a zachování platformy
zemského vysílání za současných
podmínek, které ze zkušenosti
dlouhodobě umožňují bezplatnost TV
přijímání
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Riziko přechodu na zastaralou
technologii s krátkou životností

Riziko nenaplnění specifické
role České televize

V souvislosti s uvolněním pásma
700 MHz je opakovaně zmíněná
možnost přejití na kompresní
technologii MPEG-4 namísto
HEVC.
Kodek HEVC je však v současnosti
technicky nejpokročilejší standard.
Mezi jeho hlavní výhody patří
dvojnásobná efektivita při kompresi
při zachování stejné kvality oproti
kodeku MPEG-4.
Omezení přenosu veřejnoprávní TV
vedoucí ke snížení informovanosti
společnosti. Nutnost přehodnocení
role České televize a způsobu
šíření jejího vysílání

Podpora přechodu na spektrálně i
technologicky nejpokročilejší
technologii DVB-T2 / HEVC

Podpora zachování specifické role
České televize při udržení
současného pokrytí a počtu kanálů

Zdroj: Arthur D. Little

TECHNICKÁ RIZIKA
Odejmutí pásma 700 MHz bez přijetí odpovídajících opatření by znamenalo ztrátu cca 30 % spektra
pro šíření televizního vysílání, což by přineslo závažná omezení či dokonce destrukci této jediné
bezplatné vysílací platformy (DTT) v ČR. Proto, aby se předešlo riziku omezení vysílání či dokonce
destrukce platformy, je třeba celý proces aktivně řídit a podpořit přechod na spektrálně
nejefektivnější technologii DVB-T2 / HEVC.
Geografická poloha České republiky uprostřed Evropy zvyšuje nároky na koordinaci s okolními státy
tak, aby se předešlo vzájemnému rušení televizních a LTE sítí. Mezinárodní koordinace bude
ukončena do konce roku 2017. Teprve na základě těchto mezinárodních dohod bude možné schválit
Technický plán přechodu (TPP) pro Českou republiku. Česká republika musí dostát svým závazkům,
které souvisí s refarmingem spektra 700 MHz v sousedních státech a zároveň musí definovat
Technický plán přechodu tak, aby se eliminovalo riziko přeshraničních interferencí (např. DTT sítě
v ČR s LTE sítěmi v Německu).
Technický plán přechodu není dosud schválen, protože není dokončena koordinace s okolními
zeměmi. Tato skutečnost limituje výstavbu přechodových sítí. Pozdní schválení TPP by mohlo vést
k výraznému zkrácení doby souběžného vysílání. Vláda České republiky by měla být připravena
schválit TPP ihned po ukončení mezinárodní koordinace.
Pro zabezpečení celého procesu je nesmírně důležité, aby se domácnosti v rámci přirozené i nucené
výměny vybavily kompatibilními přijímači, umožňujícími příjem ve formátu DVB-T2 / HEVC. Riziko
nákupu nekompatibilního přijímače je možné, nad rámec existující certifikace, ošetřit právní regulací
omezující prodeje nekompatibilních přijímačů stejně jako v jiných členských státech (kapitola 6.1).
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Tabulka č. 17 – Technická rizika

Identifikované riziko

Riziko omezení vysílání či
dokonce destrukce platformy
700 MHz

Riziko interferencí TV vysílání
s LTE

Riziko, že Technický plán
přechodu (TPP) výrazně zkrátí
dobu souběžného vysílání

Konzervace DTT technologie
bez ohledu na zvýšení kvality

Riziko prodeje
nekompatibilních TV přijímačů

Popis a dopady rizika
Odejmutí pásma 700 MHz bez
přijetí odpovídajících opatření by
znamenalo ztrátu cca 30 % spektra,
což by přineslo závažná omezení či
dokonce destrukci jediné bezplatné
vysílací platformy v ČR (DTT)
Geografická poloha České
republiky zvyšuje nároky na
koordinaci s okolními státy tak, aby
se předešlo vzájemného rušení
televizních a LTE sítí. Mezinárodní
koordinace bude ukončena do
konce roku 2017. Teprve na
základě této dohody bude moci
vláda ČR schválit Technický plán
přechodu
Technický plán přechodu není
dosud schválen, protože není
dokončena koordinace s okolními
zeměmi. Tato skutečnost limituje
výstavbu přechodových sítí a
pozdní schválení TPP by mohlo
vést k výraznému zkrácení doby
souběžného vysílání
Nejednání či zbrzdění uvolnění
spektra 700 MHz pomocí
přechodových sítí vytváří další
rizika a v konečném důsledku může
vést ke konverzaci současné
vysílací technologie, což by mohlo
vést k omezení
konkurenceschopnosti a úplné
destrukci této platformy
Pro zabezpečení celého procesu je
nesmírně důležité, aby se
domácnosti v rámci přirozené i
nucené výměny vybavily
kompatibilními přijímači
umožňujícími příjem ve formátu
DVB-T2 / HEVC

Možnosti ošetření rizika

Řízený přechod na spektrálně
efektivnější technologii DVB-T2/
HEVC
Uvolnění spektra 700 MHz a
spuštění LTE sítí probíhá v okolních
zemích naprosto nezávisle. Česká
republika však musí dostát svým
závazkům, které vedou
k vynucenému uvolnění spektra 700
MHz a zároveň musí definovat
Technický plán přechodu tak, aby se
eliminovalo riziko interference TV
vysílání s LTE

Schválení technického plánu
přechodu (TPP) vládou České
republiky ihned po ukončení
mezinárodní koordinace

Při uvolnění spektra 700 MHz je
nutno postupovat podle plánu a
podpořit přechod na spektrálně i
technologicky nejpokročilejší
technologii DVB-T2 / HEVC

Riziko omezí právní regulace prodeje
nekompatibilních přijímačů

Zdroj: Arthur D. Little

SHRNUTÍ ANALÝZY RIZIK
Vláda České republiky všechna rizika aktivně řeší a za tímto účelem nechala vypracovat a schválila
Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Cílem strategie je definovat řízený proces
přechodu k spektrálně efektivnější technologii DVB-T2 / HEVC zabezpečený prostřednictvím časově
omezeného souběžného šíření DTT v současném standardu DVB-T / MPEG-2 a budoucím
standardu DVB-T2 / HEVC (přechodové sítě). S ohledem na důraz na efektivní využívání
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frekvenčního spektra existuje obecná shoda na využití nejmodernější dostupné kompresní
technologie pro zpracování a vysílání televizního obsahu, kterým je kodek HEVC. Cílem dostatečně
dlouhého souběžného vysílání je stimulace adekvátního vybavení domácností přijímacím zřízením
pro příjem ve zvoleném standardu, což zabezpečí sociálně šetrný proces přechodu. Vzhledem
k vynucenému procesu změny stávajících přídělů rádiových kmitočtů a navazujících dlouhodobých
smluv je navržena v souladu se zákonem o elektronických komunikacích kompenzace dotčeným
subjektům. Celkové náklady procesu přechodu na DVB-T2 s požadavkem kompenzace jsou
aktuálně odhadovány na 1 001 mil Kč.
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8 PŘÍLOHY
PŘEHLED DTT SÍTÍ A VYSÍLANÝCH KANÁLŮ
Držitel přídělů

Vysílané TV kanály

Pokrytí
obyvatel

Celoplošná síť 1

České
Radiokomunikace

ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport

99,9 %

Celoplošná síť 2

České
Radiokomunikace

Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV
Barrandov

99,9 %

Celoplošná síť 3

České
Radiokomunikace

Prima Love, Prima ZOOM, Prima Max, TV
Óčko, TV Óčko Gold, Kino Barrandov,
Barrandov Plus, ČT:D/ČT Art, Šlágr TV

98,1 %

Celoplošná síť 4

Digital
Broadcasting

Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Prima
Comedy Central, JOJ Family, RELAX, Rebel,
O2 TV FREE, Seznam.cz, Regionální
televize (více kanálů)

95,1 %

Regionální síť 1

N/A

Regionální televize, TV Óčko, TV Noe, Šlágr
TV, Plzeňská 1, Retro Music Television, TV
FONKA

0,6 %

Regionální síť 2

B PLUS TV

Local TV Plus, TV NOE, Slušnej Kanál

6,4 %

Regionální síť 4

Progress Digital

Kino Svět, Retro Music TV, Harmonie TV,
PRAHA TV, Slušnej kanál

17,2 %

Regionální síť 5

CMS TV

CMSTV Svitavy

0,2 %

Regionální síť 6

AV-PARK s.r.o

TV 13

4,4 %

Regionální síť 7

Progress Digital

ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, ČT :D/ČT
Art, Retro Music Television, Kino Svět

84,8 %

Regionální síť 8

České
Radiokomunikace

Sport 5, TV8, TV NOTE, Óčko Express HD,
Barrandov Family, Regionální televize,
Jéčko, TV ZAK

58,9 %

Regionální síť 9

TV Produkce Dakr

TV Noe, Regionálnítelevize.cz, TV Dakr

0,7 %

ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, ČT :D/ČT

0,5 %

Regionální síť 10

Profi-Invest
(dokrývání MUX 1)

Regionální síť 11

N/A

i-Vysočina

0,6 %

Regionální síť 12

České
Radiokomunikace

Prima, Prima COOL

17,1 %

Regionální síť 13

N/A

Televize Slovácko

16,6 %
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Regionální síť 14

Jindřichohradecká
televizní

Třeboňská lázeňská TV, JHTV, DATEL

0.4 %

Regionální síť 15

Ing. Vladimír Bílý

TV Adamov

0,1 %

Regionální síť 16

Nataša
Pštrossová

TV Fonka

0,4 %

Regionální síť 17

RTI cz

Plzeň TV, TV 8, Regionální televize

2,6 %

Regionální síť 18

Českokrumlovská
televize

Českokrumlovská televize

0,2 %

HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD, Filmbox
EXTRA HD, Filmbox Premium, Filmbox
Family, FightBox HD, EroXXX HD, Eurosport
HD 1, Eurosport HD 2, Sport 1, Sport 2 HD,
Animal Planet, ID Xtra, TV Paprika, Film +,
JimJam, Disney Channel, Reality Kings TV,
Discovery Channel, TLC

1,1 %

Regionální síť 20

České
Radiokomunikace

ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, ČT :D/ČT,
TV Óčko, TV Noe, Regionální televize,
RTM+, JTV, Cesty krajem TV

19,0 %

Regionální síť 21

TvSat

TVML HD

0,2 %

dvbexpert
Regionální síť 19

(kódovaná placená
síť)

Zdroj: http://dtv.ctu.cz/, internetové stránky operátorů, média
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