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Vážený pane místopředsedo, 
 
 
Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) byl dne 8. února 2010 doručen dotaz 
Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v České republice (APKT) 
k vysílání České televize v HD. 
 
APKT se táže Rady, zda musí provozovatel televizního kabelového rozvodu žádat o rozšíření 
své registrace s ohledem na distribuci programu ČT HD. APKT odkazuje na vyjádření České 
televize, podle níž se jedná o identický program, který je pouze šířen ve vysokém rozlišení. 
Podle (blíže nespecifikovaných) informací APKT má však Rada být jiného názoru a s Českou 
televizí stále probíhají jednání. Z tohoto důvodu si již někteří ze členů APKT nechali ČT HD 
v rámci svých žádostí o změnu registrace zaregistrovat. 
 
K Vašemu dotazu sděluji následující: 
 
Radě bylo dne 2. února 2010 doručeno oznámení České televize ze dne 27. ledna 2010, 
v němž Česká televize uvádí, že po dobu Zimních olympijských her ve Vancouveru, tedy ve 
dnech 13. února 2010 – 1. března 2010, bude do distribuce v HD rozlišení převeden program 
ČT 2. Po skončení olympijského vysílání na ČT 2 bude do HD vysílání převeden olympijský 
program ČT 4 (vždy cca 8:00 – 18:00 hod SEČ) až do opětného večerního zahájení vysílání 
programu ČT 2 (cca 18:00 – 8:00 hod. SEČ). Po skončení ZOH se Česká televize vrátí k 
distribuci programu ČT 1 v HD rozlišení, jako dosud. 
 
Z výše uvedeného popisu vyplývá, že Česká televize nebude sestavovat žádný nový program, 
tak jak původně uvažovala, takže stanovisko k otázce potřeby či nutnosti legislativní změny 
v případě vysílání výběrového (nového) programu „ČT HD“, které Rada přijala na svém 22. 
zasedání dne 15. prosince 2009 (viz. http://www.rrtv.cz/cz/files/press/stanovisko-ct-hd.pdf), 
se neuplatní. 
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Podle citovaného oznámení České televize by se totiž mělo jednat pouze o distribuci již 
existujících programů ČT 2 a ČT 4 ve vyšším rozlišení, než jaké nabízí multiplex veřejné 
služby, avšak identické programy ČT 2 a ČT 4 již součástí multiplexu veřejné služby jsou. 
Jako takové spadají do nejnižší programové nabídky a všichni provozovatelé převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů mají povinnost tyto programy šířit. Lze tedy 
uzavřít, že pro provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů 
z distribuce programů ČT 2 a ČT 4 v HD nevyplývá žádná povinnost ve vztahu ke změně 
registrace. 
 
Nad rámec výše uvedeného dodávám, že pokud přesto provozovatel převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů požádá speciálně o registraci programu ČT HD, Rada 
nemá zákonný důvod jeho žádost v tomto rozsahu odmítnout nebo zamítnout (srov. 
ustanovení § 28 odst. 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání), neboť veřejnoprávní programy nejsou vysílány na základě licence, ale na základě 
zvláštního zákona; ustanovení § 27 odst. 2 věty druhé zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, vyžadující doklad prokazující oprávnění, na jehož 
základě se původně převzatý program vysílá, proto aplikovat nelze. 
 
 
S pozdravem 
 

V Praze dne: 16.2.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 
 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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