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Priority TV Nova v rámci procesu digitalizace lze shrnout do následujících dvou základních bodů:

A. Ochrana diváků
Dlouhodobou prioritou TV Nova je ochrana televizních diváků a zajištění takových podmínek přechodu zemského analogového 

televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice, které zaručí, že stávající diváci nebudou tímto pro-

cesem negativně dotčeni a že úroveň služby poskytování televizního vysílání zůstane zachována. 

TV Nova považuje za naprosto zásadní, aby přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní 

vysílání v České republice nebyl pro občany České republiky spojen zejména se: 

•  zhoršením dostupnosti signálu zemského televizního vysílání; či

•  zbytečnými náklady, které mohou vyplynout v souvislosti s chybným načasováním harmonogramu přechodu a jeho nevhodně 

zvoleným postupem.

B. Ochrana investic
Veškeré investice vložené do TV Nova musí být zákonným způsobem ochráněny. Je-li požadavkem státu, aby se TV Nova dob-

rovolně vzdala svých zákonem garantovaných práv vyplývajících z licence udělené a později prodloužené Radou pro rozhlasové 

a televizní vysílání, musí být za tento ústupek TV Nova poskytnuta náležitá kompenzace, přičemž musí být dále zaručeno, že se 

změny, které přinese proces, přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České 

republice žádným negativním způsobem nedotknou schopnosti dopravit televizní signál všem stávajícím divákům TV Nova.

Jak vyplývá z výše uvedeného a jak detailně popíšeme dále v tomto dokumentu, TV Nova digitalizaci a proces přechodu zem-

ského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice podporuje a je připravena se 

i nadále tohoto procesu aktivně účastnit. 

Priority TV Nova v rámci procesu digitalizace
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Základní postoje TV Nova pak lze shrnout do následujících tzv. zásad „3P“:

1. Pokrytí
Žádný divák nesmí v důsledku vypnutí zemského analogového televizního vysílání přijít o signál zemského televizního vysílání.

2. Penetrace
Vypnutí zemského analogového televizního vysílání musí předcházet uskutečnění efektivní informační kampaně tak, aby byla 

zajištěna dostatečná vybavenost domácností zařízením umožňujícím příjem zemského digitálního televizního vysílání k datu 

vypnutí, přičemž je dále nutné, aby byl k datu vypnutí v obchodní síti zajištěn dostatek těchto zařízení v cenově dostupné relaci 

pro zbývající domácnosti.

3. Program
Dobrovolné opuštění analogových frekvencí tvořících nedílnou součást licence udělené a později prodloužené Radou pro rozhla-

sové a televizní vysílání a zaručených zákonem nesmí vést k poškození investice vložené do TV Nova. TV Nova proto požaduje 

záruku možnosti vysílat stávající program až do úplného vypršení licence a poskytnutí dalších dvou pozic v jednom z budoucích 

digitálních multiplexů jako kompenzaci za uvolnění analogových frekvencí.  

*****

Výše popsaný aktivní přístup k procesu přechodu a prosazování jednotlivých klíčových požadavků TV Nova zejména s ohledem 

na ochranu občanů a televizních diváků TV Nova v praxi demonstrovala v rámci přípravy na úplné dobrovolné vypnutí zemského 

analogového televizního vysílání v rámci pilotního projektu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské 

digitální televizní vysílání v oblasti Domažlic, jak uvádíme dále v tomto dokumentu. 

Zásady „3P“
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Televizní spoty - masivní kampaň cílená na Domažlicko
TV Nova na území Domažlicka vysílá již od začátku července 2007 vlastní spoty, které nenásilnou formou informují diváky 

o nutnosti vybavit se pro přechod na  zemské digitální televizní vysílání. Tvářemi kampaně jsou moderátoři TV Nova Markéta 

Fialová a Karel Voříšek.

Doba kampaně:  1. července – 31. srpna 2007

Intenzita kampaně:  2 – 5 spotů denně

Celkem odvysílaných spotů: minimálně 200

Jen za období měsíce července 2007 viděl některý z výše uvedených spotů TV Nova alespoň jeden člen ze všech domácností na 

Domažlicku. Alespoň jednou pak některý ze spotů informační kampaně vidělo téměř 90 % obyvatel Domažlicka starších 15 let. 

Popis informační kampaně TV Nova

4



Speciální webová stránka pro občany Domažlicka na adrese www.nova.cz/digitalizace
Na internetovém portálu TV Nova je umístěna speciální prezentace pro občany Domažlicka (tzv. „microsite“), na kterých získají 

všechny základní infromace o digitalizaci i praktické rady, jak se na příchod digitálního pozemního vysílání připravit.

Spuštění microsite: 1. července 2007

Prezentaci navštívilo: 21.015 návštěvníků (do 27. srpna 2007)

Informace o digitalizaci na webu www.nova.cz
O digitalizaci na Domažlicku rovněž pravidelně informoval web TV Nova v následujících příspěvcích:

18. 7. 2007 „Digitalizace dostala od vlády zelenou“

  2. 8. 2007 „Na Domažlicku zbývá už jen několik dní“

10. 8. 2007 „V Domažlicích začaly Chodské slavnosti“

11. 8. 2007 „V Domažlicích pokračují Chodské slavnosti“

21. 8. 2007 „Domažlicko na slavnostech vyhrávalo set top boxy“ (video)

Popis informační kampaně TV Nova
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Informování o situaci na Domažlicku v rámci vlastních televizních pořadů
O přechodu na pozemní digitální televizní vysílání na Domažlicku informovala TV Nova v průběhu července a srpna ve svých 

pořadech Volejte Novu, Televizní noviny, Odpolední Televizní noviny a Snídaně s Novou. 

Informace o přechodu na digitální vysílání se objevily v následujících pořadech:

Televizní noviny 18.7.2007 „Vláda schválila návrh novely mediálních zákonů“

Televizní noviny 2.8.2007 „Domažlice: digitalizace televize“

Volejte Novu 4.8.2007 „Odpovědi na telefonáty diváků“

Televizní noviny 10.8.2007 „Domažlice: Digitalizace televizního vysílání“

Odpolední Televizní noviny 10.8.2007 „Domažlice: Začaly Chodské slavnosti“

Snídaně s Novou 10.8.2007 „Chodské slavnosti“

Televizní noviny 11.8.2007 „Chodské slavnosti“

Volejte Novu 18.8.2007 „Chodské slavnosti“

Popis informační kampaně TV Nova
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Set–top boxy za 1,5 milionu korun potřebným
TV Nova uvolnila částku 1,5 milionu korun na to, aby podpořila bezproblémový a hladký proces přechodu zemského analogového 

televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání na Domažlicku. Tyto prostředky byly vynaloženy na nákup set-top boxů 

pro taková zařízení, jako jsou domovy důchodců, nemocnice nebo dětské domovy. Do některých organizací (Diakonie - Merklín 

u Přeštic, Dětský domov - Horšovský Týn a Středisko výchovné péče – Domažlice) pak přijeli předat set-top boxy osobně mode-

rátoři TV Nova vystupující ve spotu upozorňujícím na blížící se přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské 

digitální televizní vysílání – Markéta Fialová a Karel Voříšek.

Popis informační kampaně TV Nova
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Informační stánek na Chodských slavnostech
TV Nova využila Chodských slavností v Domažlicích (10. – 12. srpna 2007), největší akce v regionu, k tomu, aby informovala 

veřejnost o nadcházejícím vypnutí zemského analogového televizního signálu. Přímo na místě se mohli návštěvníci informovat 

na jakékoli otázky technického charakteru související s digitalizací. Pro zatraktivnění prezentace dále na stánku probíhala auto-

gramiáda Markéty Fialové a Karla Voříška a dětské soutěže. Informační stánek TV Nova se stal nejnavštěvovanějším místem 

Chodských slavností.

Popis informační kampaně TV Nova
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Losování o 140 set–top boxů pro návštěvníky Chodských slavností
Přímo na stánku losovali Markéta Fialová a Karel Voříšek výherce celkem 140 set-top boxů. Kupóny k losování byly součástí 

letáků informujících o přechodu ze zemského analogového na digitální televizní vysílání.

Popis informační kampaně TV Nova
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20 tisíc letáků informujících o přechodu na digitální vysílání
Přímo na Chodských slavnostech rozdala TV Nova celkem 20 tisíc letáků s informacemi o přechodu zemského analogového 

televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v této oblasti.

Losování o 45 set–top boxů ve vysílání pořadu Volejte Novu
Součástí 20 tisíc letáků rozdaných na Chodských slavnostech byly rovněž odpovědní kupóny. Z nich TV Nova vylosuje 1. září 

v pořadu Volejte Novu dalších 45 výherců set-top boxů.

Popis informační kampaně TV Nova
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Plakáty „Připravte se na vypnutí analogového TV signálu! Nezmeškejte třetí sezónu Ulice!“
V týdnu těsně před vypnutím zemského analogového signálu TV Nova zajistila vylepení plakátů ve větších městech a obcích 

regionu (Bělá nad Radbuzou, Bor, Domažlice, Holýšov, Horšovský Týn, Kdyně, Nýřany, Staňkov a Stod). Plakáty upozorňují na 

blížící se konec zemského analogového televizního vysílání a využívají k tomu popularitu seriálu Ulice.

Popis informační kampaně TV Nova
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Seriál „Získejte zpět ztracený televizní signál!“
Seriál v Domažlickém deníku bude vycházet těsně před a těsně po ukončení zemského analogového televizního vysílání. Přináší 

rady těm, kteří si nestačili pořídit zařízení pro příjem zemského digitálního televizního signálu.

Popis informační kampaně TV Nova
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CET 21 spol. s r.o. (v tomto dokumentu „TV Nova“) je provozovatelem celoplošného zemského televizního vysílání, a to na zákla-

dě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) dne 30. ledna 1993 na 12 let, jejíž platnost byla RRTV dne 

22. ledna 2002 prodloužena o dalších 12 let. Licence je tedy platná až do roku 2017. Nedílnou součást této licence přitom tvoří 

jednotlivé vysílací frekvence, které má TV Nova při dodržení zákonných podmínek právo využívat pro zemské analogové televizní 

vysílání po celou dobu její platnosti.

Pro uskutečnění přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice je 

však ze strany státu požadováno, aby TV Nova odevzdala ještě před vypršením platnosti licence veškeré vysílací frekvence pro 

analogové vysílání, které tvoří nedílnou součást licence a které TV Nova v současnosti využívá v souladu se zákonem, přičemž 

pro jejich odebrání neexistuje v současné době zákonná opora. Takový požadavek státu představuje naprosto zásadní změnu 

podmínek podnikání TV Nova a zásah do zákonem garantovaných práv TV Nova vyplývajících z licence. Aby TV Nova mohla na 

výše uvedený požadavek státu přistoupit, musí být s ohledem na povinnosti členů jejího managementu chránit s péčí řádného 

hospodáře práva vyplývající z licence mimo jiné zaručeno, že se změny, které přinese proces přechodu zemského analogového 

televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice, žádným negativním způsobem nedotknou schopnosti 

dopravit televizní signál všem stávajícím divákům TV Nova.  

Z výše uvedených důvodů je tedy zjevné, že proces přechodu musí být založen na dohodě všech zainteresovaných subjektů. 

TV Nova takovou dohodu po státu dlouhodobě požaduje a je připravena o ní konstruktivním způsobem jednat. Rádi bychom zdů-

raznili, že se TV Nova procesu digitalizace aktivně účastní a je připravena podpořit jeho další postup. V této souvislosti bychom 

rádi připomněli zejména následující základní informace:

•  TV Nova je nejvýznamnější komerčním provozovatelem zemského digitálního televizního vysílání v České republice. Vysíláme 

digitálně na území Prahy, Brna, Ostravy a v rámci pilotního projektu přechodu v oblasti Domažlic s tím, že se připravujeme na 

spuštění zemského digitálního vysílání v rámci pilotního projektu přechodu v Ústí nad Labem a jeho okolí. Není třeba zdůraz-

ňovat, že v této souvislosti nese TV Nova jako jediná komerční televize na území České republiky dobrovolně značné náklady 

na šíření televizního signálu na jednom území analogovou i digitální formou;

•  TV Nova se aktivně a dobrovolně účastní pilotních digitálních projektů. TV Nova má zájem zjistit veškeré technické, právní 

a sociologické aspekty přechodu a proto se aktivně připravuje na proces úplného vypnutí zemského analogového televizního 

vysílání v rámci pilotního projektu v Domažlicích, a to i přesto, že takové vypnutí je v současné době zcela dobrovolné. Záro-

veň se TV Nova aktivně připravuje na realizaci obdobného pilotního projektu přechodu v oblasti Ústí nad Labem;

•  TV Nova provádí aktivní informační kampaň týkající se procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zem-

ské digitální televizní vysílání v České republice. TV Nova ve svém vysílání aktivně informuje o procesu přechodu, zejména 

s ohledem na probíhající pilotní projekt v Domažlicích. Tento postup je v kontrastu s postupem orgánů státní správy zabývají-

cími se digitalizací, kdy v současné době neexistuje detailní strategie informační kampaně týkající se přechodu, jejího rozsahu, 

intenzity a způsobu úhrady nákladů nutných na její realizaci. Konkrétní kroky, které TV Nova v této souvislosti podnikla jsou 

popsány výše v tomto dokumentu;

•  TV Nova investuje významné fi nanční částky tak, aby se připravila na vysílání svého programu v kvalitě High Defi nition (HD). 

V této souvislosti se TV Nova dostává do jedné z vedoucích pozic v oblasti implementace nejnovějších vysílacích technologií 

nejen v rámci České republiky, ale i ve střední a východní Evropě. TV Nova předpokládá, že do konce tohoto roku bude již 

standardně vyrábět i zpracovávat své zpravodajské příspěvky v kvalitě HD;

Hlavní zásady přechodu na zemské digitální televizní vysílání
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•  TV Nova podnikla veškeré kroky pro získání digitálních licencí. TV Nova se v rámci licenčních řízení vyhlášených RRTV uchá-

zela o udělení digitálních licencí pro zemské digitální vysílání pro své čtyři digitální projekty. I přes záporné rozhodnutí RRTV 

v této věci se TV Nova rozhodla ve svém úsilí o získání digitálních licencí pokračovat a bránit se zamítavému a nezákonnému 

rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání soudní cestou; a

•  TV Nova předložila svůj komplexní návrh přijatelného Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysí-

lání na zemské digitální televizní vysílání v České republice. V rámci procesu přijetí Technického plánu přechodu se TV Nova 

aktivně účastnila přípravných jednání a poskytla Českému telekomunikačnímu úřadu svůj kompletní komentář k jeho návrhu 

Technického plánu přechodu, ze kterého je patrné, že TV Nova je připravena účastnit se procesu digitalizace za zcela trans-

parentních a nediskriminačních podmínek, které odpovídají požadavkům zákona a jsou velmi blízké podmínkám přechodu 

zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice, jak jsou zakotveny 

v Koncepci rozvoje digitálního vysílání v České republice schválené vládou České republiky.

Z výše uvedeného je mimo jiné zřejmé, že TV Nova v průběhu procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání 

na zemské digitální televizní vysílání v České republice vystupuje a nadále bude vystupovat především v zájmu svých diváků 

a jejich ochrany. Nemůžeme však současně opomenout ani rozsáhlé investice vložené do uskutečňování podnikatelského zámě-

ru založeného na licenci udělené a později prodloužené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a jejich ochranu v souladu 

s povinnostmi, které vůči našim investorům máme. 

Hlavní zásady přechodu na zemské digitální televizní vysílání
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