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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2008

o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání
na zemské digitální televizní vysílání

(nařízení vlády o technickém plánu přechodu)

Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 304/
/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s dokončením přechodu zemského analogového tele-
vizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání,
k provedení čl. II bodu 1 tohoto zákona:

§ 1
Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na zemské analogové
televizní vysílání1) a zemské digitální televizní vysílání
ve standardu DVB-T2).

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) vysílačem velkého výkonu vysílač3) zajišťující

zemské analogové televizní vysílání1) na území
České republiky s maximálním efektivním vyzáře-
ným výkonem (ERPmax) rovným nebo větším než
30 dBW,

b) vysílačem malého výkonu vysílač3) nebo televizní
převaděč zajišťující zemské analogové televizní vy-
sílání1) na území České republiky s maximálním
efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) menším
než 30 dBW,

c) vysílací sítí veřejná komunikační síť tvořená digi-
tálními vysílači3),

d) digitálním multiplexem souhrnný datový tok ob-
sahující dílčí datové toky náležející jednotlivým
televizním, popřípadě rozhlasovým programům,
službám přímo souvisejícím s programy nebo do-
datečným službám, které jsou upraveny pro spo-
lečný přenos a následné šíření prostřednictvím vy-
sílací sítě,

e) souběžným vysíláním současné šíření zemského

analogového televizního vysílání a zemského digi-
tálního televizního vysílání téhož televizního pro-
gramu v územní oblasti,

f) základním souběžným vysíláním souběžné vysí-
lání odpovídající nejméně územnímu rozsahu vy-
sílání z analogového vysílače velkého výkonu.

§ 3
Vymezení územních oblastí

V procesu přechodu zemského analogového tele-
vizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
(dále jen „proces přechodu“) se postupuje po územních
oblastech, které jsou vymezeny spojnicemi vrcholo-
vých bodů příslušného mnohoúhelníku nebo státní
hranicí České republiky. Členění území České repu-
bliky na jednotlivé územní oblasti, vymezení vrcholo-
vých bodů a grafické znázornění územních oblastí je
uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4
Základní podmínky přechodu

(1) Rozsah územní oblasti pokryté zemským di-
gitálním televizním vysíláním se posuzuje podle těchto
plánovacích parametrů:

a) modulační schéma šedesátičtyřstavové kvadraturní
amplitudové modulace (64-QAM),

b) provozní režim s počtem 6817 nosných kmitočtů
(8K),

c) kódový poměr udávající míru zabezpečení přeno-
sového systému proti chybám v hodnotě 2/3,

d) ochranný interval pro zajištění příjmu nerušeného
nežádoucími odrazy v hodnotě 1/4.

(2) Základní souběžné vysílání je zajišťováno po
dobu uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení pro
územní rozsah vysílání z vysílačů velkého výkonu uve-
dených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
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1) § 1 písm. b) vyhlášky č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání.
2) § 1 písm. a) vyhlášky č. 163/2008 Sb.
3) § 1 písm. g) vyhlášky č. 163/2008 Sb.



(3) K vypnutí vysílače velkého výkonu uvedeného
v příloze č. 3 k tomuto nařízení může dojít pouze za
podmínky, že je zajištěno základní souběžné vysílání
po dobu nejméně 6 měsíců, nestanoví-li toto nařízení
jinak, a informační kampaň trvala alespoň po dobu
3 měsíců předcházejících vypnutí tohoto vysílače.

(4) K vypnutí zemského analogového televizního
vysílání může dojít pouze za podmínky, že je zajištěno
pokrytí příslušné územní oblasti zemským digitálním
televizním vysíláním alespoň v rozsahu pokrytí stáva-
jícím zemským analogovým televizním vysíláním a in-
formační kampaň trvala alespoň po dobu 3 měsíců před
termínem vypnutí zemského analogového televizního
vysílání stanoveným v přílohách č. 3 až 5 k tomuto
nařízení.

(5) Rozsah pokrytí území zemským digitálním te-
levizním vysíláním zjišťuje operátor4) vysílací sítě vý-
počtem nebo ověřuje měřením podle jiného právního
předpisu, který stanoví způsob stanovení pokrytí sig-
nálem televizního vysílání5).

(6) Pokud toto nařízení stanoví doby pro zajištění
základního souběžného vysílání před vypnutím vysí-
lače velkého výkonu nebo souběžného vysílání před
vypnutím zemského analogového televizního vysílání
delší než doby uvedené v odstavcích 3 a 4, je možné
vypnout vysílač nebo vypnout zemské analogové tele-
vizní vysílání před uplynutím dob uvedených v přílo-
hách č. 2 až 5 k tomuto nařízení. V takovém případě
informační kampaň zajišťuje provozovatel zemského
analogového televizního vysílání na území, které je
tímto vysíláním pokryto, na vlastní náklady. Podmínky
a doby stanovené v odstavcích 3 a 4 nejsou tímto usta-
novením dotčeny.

(7) V případech, kdy v příloze č. 2 k tomuto na-
řízení není stanovena doba základního souběžného vy-
sílání, může provozovatel televizního vysílání ze zá-
kona nebo provozovatel televizního vysílání s licencí
vypnout vysílač velkého výkonu, pokud uvolněný rá-
diový kanál bude bezodkladně po vypnutí tohoto vy-
sílače využit pro účely zemského digitálního televiz-
ního vysílání. Doba trvání informační kampaně podle
odstavce 3 tím není dotčena.

(8) Maximální použitelné hodnoty technických
parametrů rádiových kanálů pro zahájení zemského di-
gitálního televizního vysílání ve vysílací síti pro šíření
multiplexu veřejné služby (dále jen „vysílací síť 1“) a ve
vysílacích sítích 2 a 3 v územních oblastech jsou uve-
deny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 5
Vysílací síť 1

(1) Vysílací síť 16) je tvořena následujícími rádio-
vými kanály: 29, 32, 33, 34, 36, 40, 43, 49, 53 a 54.

(2) Rádiové kanály, termíny zahájení zemského
digitálního televizního vysílání, doba základního sou-
běhu a termíny vypnutí vysílače velkého výkonu a ter-
míny vypnutí zemského analogového televizního vy-
sílání v územních oblastech jsou pro vysílací síť 1 uve-
deny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Provozovatel vysílání ze zákona ukončí zem-
ské digitální vysílání, které není šířeno ve vysílací síti 1,
v územních oblastech Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
a v části Brno město územní oblasti Brno nejpozději
ke dni 30. září 2008 a v územní oblasti Ostrava nej-
později ke dni 30. dubna 2011.

§ 6
Další vysílací sítě

pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání

Rádiové kanály vysílacích sítí 2, 3 a 4, termíny
vypnutí vysílačů velkého výkonu a termíny vypnutí
zemského analogového televizního vysílání v územních
oblastech pro vysílací sítě 2 a 3 a termíny zahájení zem-
ského digitálního televizního vysílání pro vysílací sítě 2,
3 a 4 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 7
Zajištění regionálního zemského
digitálního televizního vysílání

(1) Vysílací sítě 2, 3 a 4 lze využít rovněž za úče-
lem šíření regionálního zemského digitálního televizního
vysílání7). V případě využití vysílací sítě 2, 3 nebo 4 pro
šíření programu provozovatele vysílání s licencí uděle-
nou podle jiného právního předpisu8) se tato vysílací síť
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4) § 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích).

5) Vyhláška č. 163/2008 Sb.
6) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona
č. 127/2005 Sb.

7) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve
znění zákona č. 235/2006 Sb.

8) Čl. II bod 9 zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.



považuje za vysílací síť umožňující regionální zemské
digitální televizní vysílání.

(2) Provozovatelé regionálního zemského analo-
gového televizního vysílání s licencí rozšířenou podle
jiného právního předpisu9), jejichž regionální zemské
analogové televizní vysílání je šířeno na sdílených rá-
diových kanálech s provozovatelem celoplošného zem-
ského analogového televizního vysílání s licencí, převe-
dou regionální zemské analogové televizní vysílání na
regionální zemské digitální televizní vysílání v souladu
s postupem tohoto provozovatele celoplošného zem-
ského analogového televizního vysílání s licencí, nej-
později však do termínu vypnutí zemského analogo-
vého televizního vysílání v příslušné územní oblasti.

§ 8

Vypínání zemského analogového televizního vysílání

(1) Zemské analogové televizní vysílání se vypne
v rámci příslušné územní oblasti, v níž bylo zahájeno
zemské digitální televizní vysílání podle přílohy č. 2
k tomuto nařízení, takto:

a) vysílače velkého výkonu se vypnou nebo převedou
na zemské digitální televizní vysílání podle od-
stavce 3 v termínech a za podmínek stanovených
v přílohách č. 3 a 4 k tomuto nařízení,

b) vysílače malého výkonu se vypnou nebo převedou
na zemské digitální televizní vysílání podle od-
stavce 3 nejpozději v termínu podle § 9 a za pod-
mínek stanovených v příloze č. 5 k tomuto naří-
zení.

Ustanovení § 4 odst. 4 není tímto ustanovením do-
tčeno.

(2) Při vzniku škodlivé interference10) přiděleného
rádiového kanálu pro zemské analogové televizní vy-
sílání způsobené zemským digitálním televizním vysí-
láním se provedou nezbytná technická opatření k od-
stranění nebo ke snížení této interference, zejména vy-
pnutí, změna technických parametrů nebo změna rá-
diového kanálu vysílače malého nebo velkého
výkonu, popřípadě snížení výkonu vysílače digitálního
vysílání. K vypnutí vysílačů v tomto případě může dojít
i v termínu dřívějším, než je stanoveno v přílohách č. 3
až 5 k tomuto nařízení.

(3) Pokud v období základního souběžného vy-
sílání pokrytí územní oblasti zemským digitálním tele-
vizním vysíláním šířeným vysílací sítí, v níž jsou umís-
těny programy

a) provozovatelů vysílání s licencí, nedosáhne nej-
méně stejné hodnoty pokrytí území, jakou má po-
krytí tohoto území zemským analogovým televiz-
ním vysíláním, nebo

b) provozovatele vysílání ze zákona, nedosáhne hod-
noty pokrytí alespoň 95 % obyvatel v územní ob-
lasti,

operátor příslušné vysílací sítě využije rádiový kanál
přidělený pro příslušnou územní oblast i pro vysílače
na jiných stanovištích v dané územní oblasti, než jsou
uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení. V případě, že
nelze přidělený rádiový kanál pro takové řešení využít,
postupuje operátor vysílací sítě podle odstavce 5.

(4) Pro využití rádiového kanálu na stanovištích,
která nejsou uvedena v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
požádá operátor vysílací sítě Český telekomunikační
úřad (dále jen „Úřad“) o udělení individuálního opráv-
nění k využívání rádiových kmitočtů tak, aby termíny
zahájení a ukončení základního souběžného vysílání
a vypnutí zemského analogového televizního vysílání
mohly být splněny, nejméně však

a) 6 měsíců pro vysílače velkého výkonu,

b) 2 měsíce pro vysílače malého výkonu

před plánovaným uvedením takového vysílače do pro-
vozu.

(5) V případě, že operátor vysílací sítě nemůže
v územní oblasti z technických důvodů zajistit pokrytí
území zemským digitálním televizním vysíláním v roz-
sahu stanoveném tímto nařízením, neprodleně o tom
informuje příslušného provozovatele vysílání a navrhne
Úřadu způsob řešení.

§ 9

Dokončení procesu přechodu

Termín vypnutí zemského analogového televiz-
ního vysílání se stanoví na 11. listopad 2011 s výjimkou
územních oblastí Jeseník a Zlín. V těchto oblastech
bude zemské analogové televizní vysílání vypnuto
30. června 2012. K 11. listopadu 2011 musí být zajiště-
no vysílací sítí 1 pokrytí území zemským digitálním
televizním vysíláním v rozsahu alespoň 95 % obyvatel,
vysílacími sítěmi 2 a 3 pokrytí odpovídající pokrytí
zemským analogovým televizním vysíláním a vysílací
sítí 4 v rozsahu alespoň 70 % obyvatel.
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9) Čl. II bod 8 zákona č. 235/2006 Sb.
10) § 2 písm. t) zákona č. 127/2005 Sb.



Společná a závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Operátor vysílací sítě předloží Úřadu na jeho
žádost podle § 115 zákona o elektronických komuni-
kacích konkrétní časový harmonogram rozvoje své vy-
sílací sítě zajišťované podle tohoto nařízení.

(2) Úřad shromažďuje informace o průběhu pro-
cesu přechodu v jednotlivých územních oblastech,
plnění časového harmonogramu rozvoje vysílacích sítí
a dalších podmínek stanovených tímto nařízením a vy-
hodnocuje průběh procesu přechodu.

(3) Úřad na základě údajů a informací podle od-
stavců 1 a 2 a výsledků vyhodnocení pokrytí příslušné
územní oblasti zemským televizním vysíláním podle
§ 4 odst. 5 vyhodnocuje vždy k 15. březnu a k 15. září
příslušného kalendářního roku pro každou územní ob-
last průběh procesu přechodu. První vyhodnocení pro-
vede Úřad k 15. září 2008. Výsledky vyhodnocení Úřad

uveřejní do 14 dnů ode dne termínu vyhodnocení způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 11

V případě, že provozovatel vysílání s licencí nepo-
skytne pro rozvoj vysílacích sítí rádiové kanály, které
jsou součástí souboru technických parametrů11) stano-
veného v jeho licenci, zajistí Úřad, pokud to umožní
přírodní nebo technické podmínky, pro územní oblasti
a kraje, u nichž nebude možno tyto rádiové kanály
využít, náhradní rádiové kanály tak, aby bylo možno
využít vysílací sítě uvedené v § 6 v termínu stanoveném
v § 9.

§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května
2008.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Říman v. r.
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11) § 2 odst. 1 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb.



Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 161/2008 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 161/2008 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 161/2008 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 161/2008 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 161/2008 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků
za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb.

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/
/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronic-
kých komunikacích), k provedení § 24 odst. 5 zákona
o elektronických komunikacích a čl. II bodu 3 zákona
č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v sou-
vislosti s dokončením přechodu zemského analogového
televizního vysílání na zemské digitální televizní vysí-
lání:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stano-
vení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání
rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády
č. 288/2007 Sb., se mění takto:

1. V Položce 1 část C včetně poznámek pod čarou
č. 1 až 3 zní:
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2. V Položce 2 bod F.2. zní:

,,F.2. Poplatek za přístupový kód k virtuálním neveřejným telefonním sítím a virtuálním
neveřejným komunikačním sítím

a) třímístný 50 000

b) čtyřmístný 5 000“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května
2008.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Říman v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2008

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150
odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ko-
munikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění poz-
dějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 112
odst. 4 tohoto zákona, ve znění zákona č. 235/2006 Sb.
a zákona č. 304/1997 Sb.:

§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zemským digitálním televizním vysíláním televizní
vysílání ve standardu DVB-T, kdy pro přenos sig-
nálu rádiovým kanálem je využíváno digitální mo-
dulační schéma,

b) zemským analogovým televizním vysíláním te-
levizní vysílání, kdy pro přenos signálu rádio-
vým kanálem je využívána analogová modulace
s jedním částečně potlačeným postranním pás-
mem (AM-VSB),

c) rádiovým kanálem část rádiového spektra vyme-
zená následujícím způsobem:

1. v I. televizním pásmu 48,5 – 66 MHz pro rá-
diový kanál označený R1 vymezený k zem-
skému analogovému vysílání rozsahem rádio-
vých kmitočtů od 48,5 – 56,5 MHz, pro rádiový
kanál označený R2 vymezený k zemskému ana-
logovému vysílání rozsahem rádiových kmi-
točtů 58 – 66 MHz,

2. ve III. televizním pásmu 174 – 230 MHz pro
rádiový kanál označený Rn a vymezený
k zemskému analogovému vysílání rozsahem
rádiových kmitočtů od (174 + (n – 6) . 8) do
(174 + (n – 5) . 8) v MHz, kde n je rovno 6 až 12,

3. ve IV. a V. televizním pásmu 470 – 862 MHz
pro rádiový kanál označený n a vymezený
k zemskému analogovému i digitálnímu vy-
sílání rozsahem rádiových kmitočtů od

(470 + (n – 21) . 8) do (470 + (n – 20) . 8)
v MHz, kde n je rovno 21 až 69, přičemž hra-
nici mezi IV. a V. televizním pásmem tvoří
horní kmitočet rádiového kanálu 34,

d) pevnou přijímací anténou směrová anténa se zis-
kem minimálně 3,5 dB v I. televizním pásmu, 7 dB
ve III. televizním pásmu, 10 dB ve IV. televizním
pásmu a 12 dB v V. televizním pásmu, umístěná
vně budovy v úrovni střechy nebo mimo zástavbu
ve výšce 10 m nad úrovní terénu,

e) televizním přijímačem zařízení technicky způso-
bilé k individuálně volitelné reprodukci televiz-
ního signálu bez ohledu na způsob příjmu1),

f) standardním přijímacím zařízením:

1. pro zemské analogové televizní vysílání televiz-
ní přijímač o minimální citlivosti – 61 dBm
v I. a III. televizním pásmu a – 58 dBm ve
IV. a V. televizním pásmu připojený koaxiál-
ním kabelem s impedancí 75 Ω k pevné přijímací
anténě,

2. pro zemské digitální televizní vysílání televizní
přijímač o minimální citlivosti – 77 dBm při-
pojený koaxiálním kabelem s impedancí 75 Ω
k pevné přijímací anténě.

Za standardní přijímací zařízení pro zemské ana-
logové nebo digitální televizní vysílání se považuje
i televizní přijímač připojený ke kabelovému sy-
stému2) zajišťujícímu společný příjem televizního
vysílání,

g) vysílačem vysílací rádiové zařízení určené pro ší-
ření zemského analogového televizního vysílání
(dále jen „analogový vysílač“) nebo zemského di-
gitálního televizního vysílání (dále jen „digitální
vysílač“),

h) měřicím bodem místo, kde je měřena intenzita
elektromagnetického pole a případné další parame-
try televizních signálů a subjektivně hodnocena
kvalita televizního signálu; měřicí bod je určen ze-
měpisnými souřadnicemi v soustavě Světového
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geodetického referenčního systému 1984 (WGS84)
podle zvláštního právního předpisu3), podrobněj-
ším popisem místa a adresou, pokud je pro toto
místo stanovena,

i) měřicí soupravou pro měření intenzity elektro-
magnetického pole souprava tvořená anténou se
známým anténním faktorem (dále jen „měřicí an-
téna“), měřicím přijímačem nebo analyzátorem
spektra (dále jen „měřicí přístroj“) a koaxiálním
kabelem s impedancí přizpůsobenou měřicí anténě
a měřicímu přístroji,

j) anténním faktorem konstanta udávaná v dB, slou-
žící k přepočítání hodnoty napětí naměřené měři-
cím přístrojem na svorkách měřicí antény, udávané
v dBµV, na intenzitu elektromagnetického pole,
udávanou v dBµV/m.

Intenzita elektromagnetického pole

§ 2

(1) Pokrytí území televizním vysíláním se posu-
zuje na základě zjištěných hodnot intenzity elektro-
magnetického pole (dále jen „intenzita“) signálu zem-
ského televizního vysílání.

(2) Intenzita signálu zemského televizního vysí-
lání se stanovuje v případě

a) analogového vysílání na základě výpočtu za pod-
mínek podle § 4 a v případě ověření výsledku vý-
počtu měřením provedeným podle § 9, 10 a 11,

b) digitálního vysílání na základě výpočtu za podmí-
nek podle § 5 a v případě ověření výsledku vý-
počtu měřením provedeným podle § 9, 10 a 12.

§ 3

(1) Pro účely výpočtu intenzity se používá digi-
tální model terénu v rastru 100 x 100 m s trojúhelníko-
vou interpolací bez uvažování morfologie zejména zá-
stavby a porostů.

(2) Výpočet intenzity respektuje signály vysílačů,
které jsou uvedeny v databázi Českého telekomunikač-
ního úřadu a jejichž provoz zvyšuje úroveň rušení při-
jímaného signálu v posuzovaném území (dále jen
„známé rušící signály“). Známé rušící signály pro vý-
počet jsou dány technickými parametry vysílačů pro-
vozovaných na území České republiky a zahraničních
mezinárodně zkoordinovaných analogových nebo digi-
tálních vysílačů. Při výpočtu se uvažuje pouze tropo-
sférické rušení.

§ 4
Metoda stanovení intenzity na území

pokrytém signálem zemského analogového
televizního vysílání výpočtem

Výpočet intenzity se provádí s následujícími pa-
rametry

a) minimální hodnoty intenzity užitečného signálu
zemského analogového televizního vysílání jsou:

b) křivky šíření elektromagnetických vln jsou vzta-
žené pro 50 % míst, 50 % času pro užitečný signál
a pro 50 % míst, 10 % času pro rušící signál,

c) příjem na pevnou přijímací anténu,
d) s korekčním faktorem na charakteristiku terénu

v místě příjmu (clearance angle) (dále jen „ko-

rekční faktor na CA“); korekční faktor na CA
musí být obsažen v metodě výpočtu,

e) ochranné poměry pro výpočet rušení analogové-
ho televizního signálu způsobeného digitálním te-
levizním signálem jsou:
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f) ochranné poměry pro výpočet rušení analogového
televizního signálu způsobeného analogovým tele-
vizním signálem jsou:
1. pro shodný rádiový kanál:

2. pro sousední rádiové kanály:

§ 5
Metoda stanovení intenzity na území

pokrytém signálem zemského digitálního
televizního vysílání výpočtem

Výpočet intenzity se provádí s následujícími pa-
rametry

a) minimální hodnoty intenzity užitečného signálu
zemského digitálního televizního vysílání jsou:
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b) křivky šíření elektromagnetických vln jsou vzta-
žené pro 50 % míst, 50 % času pro užitečný signál
a pro 50 % míst, 1 % času pro rušící signál,

c) příjem na pevnou přijímací anténu,
d) s korekčním faktorem na CA; korekční faktor na

CA musí být obsažen v metodě výpočtu,
e) systémová varianta zemského digitálního televiz-

ního vysílání je s modulačním schématem šedesá-
tičtyřstavové kvadraturní amplitudové modulace

(64-QAM), provozním režimem s počtem 6 817
nosných kmitočtů (8K), kódovým poměrem udá-
vajícím míru zabezpečení přenosového systému
proti chybám v hodnotě 2/3 a ochranným interva-
lem pro zajištění příjmu nerušeného vícecestným
šířením (nežádoucími odrazy) a umožňujícího
použití jednofrekvenčních sítí v hodnotě 1/4,

f) ochranné poměry pro výpočet rušení jsou:

§ 6

Stanovení pokrytí území
signálem zemského televizního vysílání

(1) Pokrytí území se stanoví na základě výpočtu
intenzity v oblasti, jejíž hranice odpovídají územnímu
členění České republiky4) nebo hranicím územní ob-
lasti5) (dále jen „zájmové území“).

(2) Zájmové území je pokryto zemským televiz-
ním vysíláním, pokud signál z jednoho nebo více vy-
sílačů dosahuje

a) pro signál zemského analogového televizního vy-
sílání intenzity větší nebo rovné minimální inten-
zitě pro příjem na pevnou přijímací anténu podle
§ 4 písm. a) a je dodržena hodnota ochranného
poměru podle § 4 písm. e) a f),

b) pro signál zemského digitálního televizního vysí-
lání intenzity větší nebo rovné minimální intenzitě
pro příjem na pevnou přijímací anténu podle § 5
písm. a) a je dodržena hodnota ochranného po-
měru podle § 5 písm. f).

(3) Pokrytí území signálem zemského televizního
vysílání se udává pro jednotlivá zájmová území jako

poměr plochy zájmového území pokryté zemským te-
levizním vysíláním a celkové plochy tohoto zájmového
území vyjádřený v procentech.

§ 7

Odvozené pokrytí obyvatel
signálem zemského televizního vysílání

(1) Vyhodnocení počtu obyvatel pokrytých signá-
lem zemského televizního vysílání se provádí pro jed-
notlivé obce České republiky, přičemž se vychází z po-
čtu obyvatel jednotlivých obcí podle údajů Českého
statistického úřadu vyplývajících z posledního prove-
deného sčítání lidu6). V případě dostupnosti aktuálních
statistických údajů Českého statistického úřadu se při
vyhodnocení může vycházet i z těchto aktuálních
údajů.

(2) Vyhodnocení pokrytí počtu obyvatel signálem
zemského televizního vysílání v obci se provádí pro
jednotlivé základní sídelní jednotky7) přiřazené přísluš-
né obci. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského
televizního vysílání v základní sídelní jednotce se sta-
noví jako součin podílu území základní sídelní jed-
notky pokrytého signálem zemského televizního vysí-
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7) § 2 písm. s) zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



lání k celkové ploše území základní sídelní jednotky
a celkového počtu obyvatel základní sídelní jednotky.
Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televiz-
ního vysílání v obci se stanoví jako součet počtu oby-
vatel pokrytých zemským televizním vysíláním v jed-
notlivých základních sídelních jednotkách v obci. Počet
obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vy-
sílání v obci se zpravidla uvádí jako poměr zjištěného
počtu obyvatel pokrytých signálem zemského televiz-
ního vysílání v obci k celkovému počtu obyvatel obce
vyjádřený v procentech.

(3) Počet obyvatel pokrytých signálem zemského
televizního vysílání pro celou Českou republiku, pří-
padně vybranou část území větší než obec, je dán sou-
čtem obyvatel pokrytých signálem zemského televiz-
ního vysílání v jednotlivých obcích vybrané části
území. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského
televizního vysílání se zpravidla uvádí jako podíl zjiště-
ného počtu obyvatel pokrytých signálem zemského te-
levizního vysílání k celkovému počtu obyvatel České
republiky nebo vybrané části území vyjádřený v pro-
centech.

§ 8

Ověření výsledků výpočtu měřením

(1) Měření k ověření výsledku výpočtu se provádí
zejména v případě

a) posuzování signálu z jednoho vysílače zejména
v okrajových oblastech území pokrytého signálem
tohoto vysílače,

b) posuzování signálu z více vysílačů zejména v členi-
tém horském terénu, na částech území zastíněných
terénními překážkami, vysokými budovami a po-
dobně.

(2) V případech, kdy bylo provedeno měření, jsou
pro posouzení pokrytí území televizním signálem smě-
rodatné výsledky měření intenzity signálu zemského
televizního vysílání a subjektivního hodnocení jeho
kvality.

§ 9

Měření intenzity a subjektivní hodnocení
kvality signálu

(1) Měření intenzity se provádí měřicí soupravou
s měřicí anténou a subjektivní hodnocení kvality sig-
nálu se posuzuje na televizním přijímači připojeném na
anténu pro hodnocení kvality signálu.

(2) Minimální požadavky na technické vlastnosti
měřicí soupravy a nastavení měřicích přístrojů pro mě-
ření intenzity signálu zemského televizního vysílání
jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Minimální požadavky na technické vlastnosti
televizních přijímačů pro subjektivní hodnocení kvality
signálu zemského televizního vysílání jsou uvedeny
v příloze č. 2 této vyhlášky.

(4) Postup při provádění subjektivního hodnocení
kvality signálu zemského televizního vysílání je uveden
v příloze č. 3 této vyhlášky.

(5) Měření intenzity a subjektivní hodnocení kva-
lity přijímaných signálů zemského televizního vysílání
se provádí na měřicích bodech.

(6) Měřicí body pro měření intenzity a subjektivní
hodnocení kvality signálu se volí s ohledem na členitost
terénu a zástavby v obci na místech, která nejsou v těsné
blízkosti překážek nebo objektů, zastiňujících směr
k vysílači, jehož signál je měřen, a nejsou ovlivněna
nadzemním metalickým vedením a dalšími vlivy.

(7) Měření intenzity a subjektivní hodnocení kva-
lity signálu se provádí

a) ve výšce 10 m nad terénem, pokud touto vyhláš-
kou není stanoveno jinak,

b) na střechách budov v případech, kdy výškové
ohraničení staveb přesahuje výšku 10 m nad teré-
nem.

(8) V případech, kdy je změřená hodnota inten-
zity:

a) pro zemské analogové televizní vysílání nižší než
hodnota intenzity uvedená v § 4 písm. a), nebo

b) pro zemské digitální televizní vysílání nižší než
hodnota intenzity uvedená v § 5 písm. a),

je pro vyloučení možnosti měření v lokálním minimu,
vzniklém vlivem vícecestného šíření televizních signálů,
třeba zjistit maximální hodnotu intenzity při horizon-
tální změně umístění měřicí antény o nejméně 1 m. Na-
směrováním měřicí antény na měřený vysílač analogové
televize nebo na signál s nejlepším subjektivním hod-
nocením kvality signálu DVB-T se zjistí závislost in-
tenzity na změně výšky měřicí antény v rozmezí 5 m až
10 m. Ze zjištěných hodnot se vybere maximální hod-
nota intenzity.

(9) Pro každý měřicí bod se stanoví váhový koe-
ficient, který představuje odhad počtu obyvatel dané
obce vyjádřený v procentech, které daný měřicí bod
reprezentuje. Váhový koeficient pro každý měřicí bod
stanovuje měřicí technik v průběhu měření v obci; při
stanovení váhového koeficientu se berou v úvahu údaje
o počtu obyvatel v příslušné základní sídelní jednotce
přiřazené příslušné obci. Součet váhových koeficientů
všech měřicích bodů v obci musí být roven 100 %.

(10) Údaje o měřicím bodě, datu, době a dalších
podmínkách měření se spolu s naměřenými hodnotami
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intenzity a údaji o subjektivním hodnocení kvality při-
jímaných signálů zemského televizního vysílání zazna-
menávají do tabulky záznamu měření. Vzor tabulky,
způsob jejího vyplnění a formát údajů je uveden v pří-
loze č. 4 této vyhlášky.

§ 10
Postup stanovení počtu měřicích bodů

(1) Vybere se nejméně 5 měřicích bodů tak, aby
tyto zvolené měřicí body představovaly předpokládaná
nejhorší a nejlepší přijímací stanoviště pro příslušný
měřený signál. Na měřicích bodech se provede měření
intenzity a z naměřených hodnot se stanoví rozdíl in-
tenzit podle vzorce:

Δ E = Enmax. – Enmin.

kde je:
Δ E rozdíl intenzit,
Enmax. maximální hodnota naměřené intenzity,
Enmin. minimální hodnota naměřené intenzity.

(2) Pokud je postupem podle odstavce 1 zjištěna
hodnota

a) Δ E £ 5 dB, není třeba zvyšovat počet měřicích
bodů,

b) Δ E > 5 dB, je třeba zvolit počet měřicích bodů
takto:
1. pokud je Δ E 0 až 5 dB, je počet potřebných

měřicích bodů nejméně 5,
2. pokud je Δ E 6 až 10 dB, je počet potřebných

měřicích bodů nejméně 7,
3. pokud je Δ E 11 až 15 dB, je počet potřebných

měřicích bodů nejméně 15,
4. pokud je Δ E 16 až 20 dB, je počet potřebných

měřicích bodů nejméně 27.
V případě, že je Δ E větší než 21 dB, je nutno posuzo-
vané území rozdělit na menší, samostatně posuzované
části.

§ 11
Měření a vyhodnocení pokrytí území pokrytého

signálem zemského analogového televizního vysílání

(1) Pro účely měření je zájmovým územím zpra-
vidla území jedné obce, její části nebo území základní
sídelní jednotky.

(2) Měřicí anténa se nastavuje ve směru maximální
intenzity měřeného signálu a anténa pro subjektivní
hodnocení kvality se nastavuje ve směru nejlepšího
obrazu.

(3) Subjektivní hodnocení kvality signálu se pro-
vádí postupem a podle stupnice uvedené v příloze č. 3
bodu A.2.

(4) Oblast v okolí měřicího bodu je považována
za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hod-
not minimální intenzity podle přílohy č. 3 bodu A.1.
a subjektivní hodnocení kvality signálu je v rozmezí
stupňů Q3 až Q5 podle přílohy č. 3 bodu A.2. této
vyhlášky.

(5) V případě, že se jedná o měření na střechách
budov podle § 9 odst. 7 písm. b), je oblast v okolí mě-
řicího bodu považována za pokrytou, pokud naměřená
intenzita dosahuje hodnot minimální intenzity podle
přílohy č. 3 bodu A.1. a subjektivní hodnocení kvality
signálu je

a) pro účely skupinového příjmu hodnoceno nej-
méně stupněm Q4,

b) pro účely individuálního příjmu hodnoceno nej-
méně stupněm Q3

podle přílohy č. 3 bodu A.2. této vyhlášky.

(6) Výsledné pokrytí zájmového území je dáno
jako procento jednotlivých pokrytých měřicích bodů
z celkového počtu měřicích bodů.

§ 12
Měření a vyhodnocení pokrytí území pokrytého

signálem zemského digitálního televizního vysílání

(1) Pro účely měření je zájmovým územím zpra-
vidla území jedné obce, její části nebo území základní
sídelní jednotky.

(2) Měřicí anténa se nastavuje ve směru, ze kte-
rého je přijímán signál zemského digitálního televiz-
ního vysílání s nejlepším subjektivním hodnocením
kvality.

(3) Na měřicím bodě se kontroluje na analyzátoru
spektra tvar spektra přijímaného signálu. V případě, že
se provádí měření měřicím přijímačem, provede se mě-
ření modulační chybovosti (MER), případně též bitové
chybovosti (BER).

(4) Oblast v okolí měřicího bodu je považována
za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hod-
not minimální intenzity podle § 5 písm. a) a subjektivní
hodnocení kvality signálu je v rozmezí stupňů Q3 až
Q5 podle přílohy č. 3 bodu B.1. této vyhlášky.

(5) V případě, že se jedná o měření na střechách
budov podle § 9 odst. 7 písm. b), je oblast v okolí mě-
řicího bodu považována za pokrytou, pokud naměřená
intenzita dosahuje hodnot minimální intenzity podle
§ 5 písm. a) a subjektivní hodnocení kvality signálu je

a) pro účely skupinového příjmu hodnoceno stup-
něm Q5,

b) pro účely individuálního příjmu hodnoceno nej-
méně stupněm Q3

podle přílohy č. 3 bodu B.1. této vyhlášky.
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(6) Výsledné pokrytí zájmového území je dáno
jako procento jednotlivých pokrytých měřicích bodů
z celkového počtu měřicích bodů.

§ 13
Vyhodnocení počtu obyvatel pokrytých signálem

zemského televizního vysílání

(1) Počet obyvatel zájmového území pokrytých
signálem zemského televizního vysílání se z naměře-
ných hodnot intenzity a subjektivního hodnocení kva-
lity signálu určuje podle vzorce:

P = ∑ vi . pi [%] ,
i = 1...n

kde je:
P počet obyvatel zájmového území pokrytých

signálem zemského televizního vysílání,
n počet měřicích bodů,
vi váhový koeficient stanovený podle § 9 odst. 9,
pi hodnota vyjadřující pokrytí oblasti reprezento-

vané měřicím bodem stanovená pro zemské
analogové televizní vysílání podle § 11 odst. 4
a 5 nebo pro zemské digitální televizní vysílání
podle § 12 odst. 4 a 5. Tato hodnota je rovna

a) 0 pro měřicí místo nepokryté, nebo

b) 1 pro měřicí místo pokryté

signálem zemského televizního vysílání.

(2) Výsledný počet obyvatel pokrytých zemským
televizním vysíláním v území větším, než je zájmové
území, je dán součtem počtu obyvatel pokrytých v jed-
notlivých zájmových územích.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Dvořák, CSc. v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 163/2008 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 163/2008 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 163/2008 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 163/2008 Sb.
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164

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 28. dubna 2008

o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
sděluje, že dne 10. dubna 2008 vydalo výměr MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými
cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 5/2008 ze dne 25. dubna 2008 a nabyl účinnosti dne
1. května 2008.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

1. V části první v čl. I bodu 1 písmeno f) má správně znít:

„f) příjmy získané
1. darováním nemovitostí nebo ostatního majetku,
2. převodem nemovitostí nebo ostatního majetku,

mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným
ukončením provozování zemědělské činnosti ze-
mědělského podnikatele1e),“.

2. V části první v čl. I bodu 23 v § 6 odst. 9 písmenu p) slova „současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let,
v úhrnu však maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele.“ mají správně znít: „současně nejdříve
v roce dosažení věku 60 let; v úhrnu však maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele.“.
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