
Smlouva o sestavování souhrnného datového toku multiplexu 
veřejné služby pro období od roku 2020

Tato Smlouva o sestavování souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby (dále jen „Smlouva”) 
je uzavřena v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZČT“), zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZČRo“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 1746 odst. 2 OZ), zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), a v souladu s 
právním řádem České republiky mezi těmito smluvními stranami:

Český rozhlas
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: Mgr. René Zavoral, generální ředitel
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání 

(dále jen jako „Rozhlas“)

a

Česká televize
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Kavčí Hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zastoupená: Ing. Petr Dvořák MBA, generální ředitel
IČ 00027383, DIČ CZ00027383
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1031105555/5500
zástupce pro věcná jednání 

(dále jen jako „Televize“)

Televize a Rozhlas budou dále v této smlouvě označováni společně jako „Strany“, případně jednotlivě 
jako „Strana“

PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Televize podle § 2 odst. 1) ZČT poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních 
programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České 
republiky;
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B) veřejnou službu v oblasti televizního vysílání podle odstavce A) Preambule této Smlouvy 
Televize naplňuje podle § 3 odst. 1) písm. b) ZČT zejména tím, že provozuje zemské celoplošné 
digitální televizní vysílání alespoň čtyř (4) televizních programů zahrnutých v souhrnném datovém toku 
složeném z dílčích datových toků náležejících televizním a rozhlasovým programům, multimediálního 
obsahu a doplňkových služeb veřejné služby v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, upravených 
pro společné šíření prostřednictvím zemské sítě vysílacích rádiových zařízení s plánovaným pokrytím 
alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu 
(dále jen „Multiplex veřejné služby “);

C) Televize podle § 3 odst. 1) písm. b) ZČT jako provozovatel Multiplexu veřejné služby 
sestavuje společně s Rozhlasem souhrnný datový tok a odpovídá za jeho správu a jeho předání k 
šíření zemskou sítí vysílacích rádiových zařízení;

D) Televize je podle § 3a odst. 2) ZČT povinna umístit v Multiplexu veřejné služby vysílání 
programů Rozhlasu, jímž Rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti zemského digitálního 
rozhlasového vysílání podle ZČRo. Náklady spojené s provozováním Multiplexu veřejné služby 
Televize účtuje Rozhlasu, popřípadě poskytovatelům doplňkových služeb, podle výše jejich podílu na 
souhrnném datovém toku Multiplexu veřejné služby;

E) podle § 176 odst. 2) zákona č. 127/2005 Sb., podmínky šíření programů, popřípadě 
doplňkových služeb, Rozhlasu prostřednictvím Multiplexu veřejné služby sjedná Televize s Rozhlasem 
smlouvou;

F) Český telekomunikační úřad udělil pro účely Multiplexu veřejné služby Televizi práva 
k vyhrazeným rádiovým kmitočtům a Televize obdržela, popřípadě obdrží individuální oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů ve smyslu § 17 zákona č. 127/2005 Sb.;

G) Televize zajišťuje prostřednictvím technologických partnerů poskytování služeb souvisejících 
s provozem a rozvojem Multiplexu veřejné, jejich předmětem je zejména zajištění vysílacích 
a distribučních služeb (dále také jako „Vysílací služby“);

H) Rozhlas podle § 2 odst. 1) ZČRo poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových 
programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České 
republiky;

I) veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání podle odstavce H) Preambule této Smlouvy 
Rozhlas naplňuje podle § 3 odst. 1) písm. c) ZČRo zejména tím, že provozuje zemské digitální 
rozhlasové vysílání šířením tří (3) celoplošných rozhlasových programů prostřednictvím Multiplexu 
veřejné služby; kromě těchto rozhlasových programů má Rozhlas právo šířit prostřednictvím 
Multiplexu veřejné služby další rozhlasové programy, další multimediální obsah a doplňkové služby 
(dále jen „Programy a služby Rozhlasu“);

J) podle § 29 písm. d) ZZVZ je hlavním účelem této smlouvy umožnit poskytování nebo 
provozování veřejné komunikační sítě nebo poskytování jedné či více služeb elektronických 
komunikací veřejnosti;

K) Rozhlas a Televize již v minulosti spolupracovali při sestavování a šíření souhrnného 
datového toku prostřednictvím Multiplexu veřejné služby na základě „Smlouvy o sestavování 
souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby“ SAP č. 1025539 ze dne 29. 9. 2008, ve znění 
pozdějších dodatků, a dále „Smlouvy o sestavování souhrnného datového toku multiplexu veřejné 
služby -  dokrývací síť“ SAP č. 1035805 ze dne 23. 3. 2010. Smluvní strany se dohodly, že výše
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uvedené smlouvy se účinností této nové smlouvy ruší; jejich účinnost skončí nabytím účinnosti této 
nově uzavírané smlouvy, tj. posledním dnem účinnosti těchto smluv je den před uveřejněním této nové 
smlouvy v Registru smluv. Tato nová smlouva zohledňuje aktuální technologický a mediální vývoj a 
navazuje na dosavadní spolupráci.

STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

Článek 1.
Předmět Smlouvy

Podle této Smlouvy nepřetržitě dvacet čtyři (24) hodin denně, sedm (7) dní v týdnu, po všechny dny 
v roce:

1.1 Strany sestavují společně souhrnný datový tok Multiplexu veřejné služby.
1.2 Rozhlas sestavuje a dodává Televizi na předávací rozhraní dle Přílohy č. 1, článku 3. této 
Smlouvy datový tok, který obsahuje Programy a služby Rozhlasu specifikované v Příloze č. 1, článku 
2. této Smlouvy, přičemž celková souhrnná kapacita tohoto datového toku Programů a služeb 
Rozhlasu se může pohybovat v rozmezí 0 až 2,0 Mbit/s. Konkrétní velikost datového toku Programů a 
služeb Rozhlasu sdělí Rozhlas Televizi písemnou formou maximálně dvakrát (2x) ročně vždy s 
předstihem jednoho (1) měsíce před účinností změny. Rozsah a rozdělení datového toku Rozhlasu ke 
dni podpisu smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1, článek 2.
1.3 Televize sestavuje souhrnný datový tok ve formě kompletního transportního toku distribučního 
signálu Televize a Rozhlasu distribuovaného do sítě multiplexu veřejné služby z dodávaného 
datového toku a z dodávaných souborů nebo odkazů pro datové služby, které dohromady obsahují 
Programy a služby Rozhlasu (dále jen „Sestavení"). Dostupnost této služby se řídí první větou článku 
1 s výjimkou nezbytné údržby a oprav zařízení v rozsahu maximálně dvanácti (12) hodin ročně. Je-li to 
možné, oznámí Televize Rozhlasu předpokládanou dobu údržby nebo oprav zařízení tři (3) pracovní 
dny předem.
1.4 Televize zajišťuje primární distribuci souhrnného datového toku, jehož součástí jsou Programy 
a služby Televize a Rozhlasu, na vysílací stanoviště a EKZ pro Multiplex veřejné služby z předávacího 
místa dle Přílohy č. 1, článek 3.
1.5 Televize šíří souhrnný datový tok digitálního televizního zemského vysílání prostřednictvím 
souboru elektronických komunikačních zařízení (dále jen „EKZ"), v síti elektronických komunikací pro 
šíření digitálního televizního zemského vysílání multiplexu veřejné služby, pro šíření digitálního 
televizního vysílání ve standardu DVB-T/DVB-T2 (Vysílací služba) a s tímto šířením souvisejících 
služeb nebo dalších služeb elektronických komunikací.
1.6 Televize na základě příslušných individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
rozhlasové služby vydaných ČTÚ hradí poplatek za využívání rádiových kmitočtů. Televize poskytne 
rozhlasu na vyžádání kopie individuálních oprávnění, která obdrží od ČTÚ, a která se vztahují k síti 
Multiplexu veřejné služby. Cena hrazená Rozhlasem za služby podle této smlouvy částečně kryje 
poplatek za využívání rádiových kmitočtů, který hradí Televize ČTÚ -  podrobně k ceně viz příloha č. 2.

Článek 2.
Práva a povinnosti Stran

2.1 Rozhlas není oprávněn poskytnout vyhrazenou vysílací kapacitu ani zčásti do podnájmu 
jakékoliv třetí osobě.
2.2 Smluvní strany se dohodly, že Televize zajistí Rozhlasu šíření Programů a služeb Rozhlasu



prostřednictvím Multiplexu veřejné služby za podmínek a rozsahu, které pro Vysílací služby vyplývají 
z technického zabezpečení Vysílací služby technologickými partnery Televize. Rozhlas zejména není 
oprávněn uplatňovat po Televizi v souvislosti s plněním této smlouvy jakékoliv další kvantitativní či 
kvalitativní nebo jiné požadavky ohledně Vysílacích služeb.
2.3 Televize bude poskytovat Rozhlasu neprodleně po obdržení kopii denního hlášení se 
záznamem stavu poskytování Vysílací služby včetně veškerých přerušení poskytování Vysílací služby 
u jednotlivých EKZ následující den elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v článku 4. 
této Smlouvy (a/nebo jinou e-mailovou adresu písemně oznámenou Rozhlasem Televizi).
2.4 Televize se zavazuje, že umožní Rozhlasu nahlédnout a činit na jeho náklady kopie všech 
smluv, dokumentů a záznamů Televize, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a podmínek 
plnění dle článků 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6 této Smlouvy.
2.5 Televize se zavazuje, že nebude žádným způsobem narušovat či pozměňovat programový a 
datový obsah signálu Rozhlasu.
2.6 Signál dodávaný Rozhlasem na předávací rozhraní dle článku 1.2 této Smlouvy musí 
odpovídat technickým podmínkám podle Přílohy č. 1, článku 3. této Smlouvy.
2.7 Rozhlas se zavazuje, že nebude bezdůvodně měnit parametry a nastavení signálu, 
dodávaného do Televize podle Přílohy č. 1, článku 3. této Smlouvy. Všechny případné provozní 
změny bude konzultovat a oznamovat na kontakty uvedené v článku 4. této Smlouvy (a/nebo jinou e- 
mailovou adresu písemně oznámenou Televizí Rozhlasu).
2.8 Tam, kde je to možné, bude Televize v rámci propagace, oznámení a informací o zřízení a 
provozu Multiplexu veřejné služby uvádět, že jeho součástí jsou Programy a služby Rozhlasu.

Článek 3.
Cena a platební podmínky, úrok z prodlení

3.1 Cenu plnění, které Televize poskytuje Rozhlasu podle této Smlouvy, stanovily Strany v 
souladu s § 3a odst. (2) ZČT. Cena za služby v jednotlivých obdobích účinnosti této Smlouvy je 
uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
3.2 Cenu stanovenou v článku 3.1 je Rozhlas povinen hradit bankovním převodem na účet 
Televize uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě faktur - daňových dokladů vystavených Televizí. 
Televize vystaví fakturu - daňový doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni 
měsíce, ve kterém byly služby poskytovány, a nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů 
následujícího měsíce ji doručí Rozhlasu. Splatnost faktur - daňových dokladů je dvacet (20) dnů ode 
dne jejich doručení Rozhlasu. Faktury budou zasílány na adresu: Český rozhlas, likvidace faktur, 
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo elektronicky na adresu fakturace@rozhlas.cz s předmětem 
Česká televize, DIČ CZ00027383. Přílohou faktury budou vždy faktury - daňové doklady, z nichž 
Televize vypočítala v souladu s Přílohou č. 2 částku, kterou má hradit Rozhlas.
3.3 Faktury - daňové doklady musí obsahovat mimo povinné přílohy uvedené v článku 3.2 též 
číslo smlouvy a veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy. V případě, že daňový 
doklad nebude obsahovat takové náležitosti, je Rozhlas oprávněn vrátit jej ve lhůtě splatnosti Televizi 
k opravě nebo doplnění. Dnem odeslání vráceného daňového dokladu Televizi se staví běh lhůty jeho 
splatnosti. Lhůta splatnosti pokračuje v běhu dnem, kdy je Rozhlasu doručen opravený nebo doplněný 
daňový doklad.
3.4 Na počátku každého kalendářního roku Televize vyhodnotí celkovou úroveň dostupnosti 
plnění dle článků 1.3, 1.4 a 1.5 této Smlouvy za předchozí kalendářní rok a předá Rozhlasu nejpozději 
do 31. ledna následujícího kalendářního roku výsledek k odsouhlasení.
3.5 Strany se dohodly, že v případě, že Televize obdrží na základě Smlouvy Televize- 
Radiokomunikace (SAP č. 1024362 ze dne 8.8.2008 ve znění pozdějších dodatků) plnění z titulu 
nedodržení garantované dostupnosti plnění nebo prodlení se spouštěním jednotlivého EKZ (vrácení



ceny za neposkytování služby nebo zaplacení smluvní pokuty), Rozhlas obdrží poměrnou část z 
takového plnění ve výši určené v článku 3.6 této Smlouvy; smluvní strany se dohodly, že tato poměrná 
část se bude týkat pouze 2. složky z ceny, a to za poměrný podíl na distribuci a vysílání souhrnného 
datového toku multiplexu veřejné služby. Vracení případného plnění se netýká 1. složky ceny nazvané 
základní nákladovou cenou Televize na režijní provozní služby a služby související se sestavováním 
datového toku.
3.6 Televize uhradí Rozhlasu poměrnou část vrácené ceny za neposkytnuté služby včetně DPH 
nebo smluvní pokutu dle článku 3.5 do dvaceti (20) dnů od data obdržení těchto plnění podle Smlouvy 
Televize-Radiokomunikace. Tato úhrada bude odpovídat výši určené obdobným způsobem, jak se 
určuje cena plnění (poměrná část), které Televize poskytuje Rozhlasu podle této Smlouvy, jak je 
uvedeno v příloze č. 2 odst. 1.3 této Smlouvy
3.7 Rozhlas prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že plnění, které je sjednané v článku 3.5 této 
Smlouvy, zahrnuje i smluvní pokutu pro případ nedostupnosti služby. Smluvní strany se dohodly, že 
tato částka zahrnuje i případnou náhradu škody a Rozhlas není oprávněn požadovat po Televizi 
náhradu škody, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
3.8 Strany se dohodly, že v případě, že Televize nedodá signál podle Smlouvy Televize- 
Radiokomunikace, specifikované výše v čl. 3.5, a tím nedodrží dostupnost dle článku 1.3 a 1.4. 
Smlouvy, vystaví Rozhlasu na odpovídající část z tohoto důvodu neuskutečněného plnění podle 1.3 a
1.4 daňový dobropis nejpozději do patnácti (15) dnů od odsouhlasení vyhodnocení dostupnosti dle 
článku 3.4 Smlouvy.
3.9 Smluvní strany se dohodly, že platby budou probíhat v českých korunách (CZK). Dojde-li v 
průběhu účinnosti této Smlouvy ke změně české měny z CZK na EUR, budou platby probíhat v 
Eurech (EUR) ode dne přechodu na Euro v platném konverzním kurzu.
3.10 V případě, že Rozhlas nedodrží sjednaný termín splatnosti faktury - daňového dokladu, je v 
prodlení a Televize je oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.

Článek 4.
Spolupráce v případě poruch, kontaktní adresy

4.1 Strany se dohodly, že veškeré poruchy, závady či škody Vysílacích služeb nebo Sestavení 
kompletního distribučního signálu dle této Smlouvy si budou vzájemně bezodkladně sdělovat na 
uvedené kontaktní adresy:

Televize: MTK,

Rozhlas: služba na hlavním přepojovači,  

Případně též: 

Článek 5.
Mlčenlivost

5.1. Rozhlas se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu Smlouvy Televize-Radiokomunikace a 
je si vědom, že ohledně těchto smluv vyplývá pro Televizi závazek chránit obchodní tajemství a



dodržovat závazek mlčenlivosti, zejména ohledně technického zařízení Televize.

5.2. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na povinné poskytnutí informací podle zákona nebo na 
povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona.

Článek 6.
Trvání, ukončení a zrušení smlouvy

6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv. Tuto smlouvu může každá ze Stran vypovědět i bez udání důvodů s výpovědní dobou šest (6) 
měsíců. V takovém případě jsou Strany zavázány nahradit tuto Smlouvu jinou smlouvou uzavřenou v 
souladu s §176 odst. 2 a §178 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.
6.2 Strany se dohodly, že tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje „Smlouvu o sestavování 
souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby“, uzavřenou mezi Rozhlasem a Televizí dne 29. 
9. 2008, ve znění pozdějších dodatků, a to k datu účinnosti této nové Smlouvy. Strany se zavazují, že 
veškerá vzájemná plnění ze Smlouvy o sestavování souhrnného datového toku, uzavřené mezi 
Rozhlasem a Televizí dne 29. 9. 2008, budou vypořádána nejpozději následující měsíc po měsíci, 
v němž nastala účinnost této Smlouvy.
6.3 Strany se dohodly, že tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje „Smlouvu o sestavování 
souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby -  dokrývací síť“, uzavřenou mezi Rozhlasem a 
Televizí dne 23. 3. 2010, ve znění pozdějších dodatků, a to k datu účinnosti této nové Smlouvy. Strany 
se zavazují, že veškerá vzájemná plnění ze „Smlouvy o sestavování souhrnného datového toku 
multiplexu veřejné služby -  dokrývací síť“, uzavřené mezi Rozhlasem a Televizí dne 24. 3. 2010, 
budou vypořádána nejpozději následující měsíc po měsíci, v němž nastala účinnost této Smlouvy.
6.4 V případě změny relevantních ustanovení právních předpisů, které mají vliv na tuto Smlouvu, 
Strany začnou neprodleně jednat o úpravách nebo ukončení Smlouvy tak, aby byla v souladu 
s českým právním řádem.
6.5 V případě změny relevantních ustanovení právních předpisů, které mají vliv na tuto Smlouvu, 
a byla-li jednání dle článku 6.4 této Smlouvy bezvýsledná, je oprávněna Strana, po které již nelze 
spravedlivě požadovat, aby setrvala ve smluvním vztahu založeném touto Smlouvou, vypovědět tuto 
Smlouvu s výpovědní dobou, která činí tři (3) měsíce a počíná běžet první den následujícího měsíce 
po doručení výpovědi druhé Straně.

Článek 7,
Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou písemných dodatků. Ústní 
dohoda bude uznána platnou pouze po jejím písemném schválení oprávněnými zástupci obou Stran a 
následném zpracování formou dodatku.
7.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato 
Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7.3 Jestliže se ustanovení ve Smlouvě stane neúčinným nebo neplatným, platnost a účinnost 
ostatních ustanovení nebude ovlivněna. V takovém případě se Strany zavazují nahradit neplatné nebo 
neúčinné ustanovení takovým, které bude v nejvyšší možné míře splňovat cíl nahrazovaného 
ustanovení.



7.4 Tato Smlouva je sepsána a řídí se právními předpisy platnými na území České republiky. 
Strany se dohodly, že případné spory mezi nimi vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou 
nebo v souvislosti s ní, budou vždy řešeny nejdříve jednáním a dohodou Stran. Teprve nedojde-li po 
předchozím projednání sporné záležitosti k dohodě, bude spor řešen příslušným soudem ČR.
7.5 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto její přílohy:
Příloha č. 1: Popis technického řešení k zajištění plnění dle této Smlouvy
Příloha č. 2: Cena za plnění dle této Smlouvy
Příloha č. 3: Technické prostředky (Seznam Vysílacích zařízení) k zajištění plnění dle této Smlouvy
7.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze Stran obdrží po dvou (2) stejnopisech této Smlouvy.
7.6 Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a že smlouva nebyla 
uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran 
své podpisy.
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Příloha č 1. ke Smlouvě o sestavování souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby
pro období od roku 2020 -  Popis technického řešení

1. Základní charakteristika vysílací sítě
Televize se zavazuje současně se svým vysíláním v rámci tzv. Multiplexu veřejné služby poskytovat 
Rozhlasu Vysílací službu prostřednictvím vyhrazené vysílací sítě.
Vysílací síť umožňuje vysílání v systému zemského digitálního vysílání DVB-T2 dle normy EN 302 
755.

Celková bitová rychlost využitelná pro přenos programového obsahu ve vysílací síti je 33,35 Mb/s 
(dále jen „Celková bitová rychlost ve vysílací síti").

Vysílací síť je určena kmitočty vyhrazenými Televizi Českým telekomunikačním úřadem pro 
provozování Multiplexu veřejné služby, jehož je Televize operátorem podle zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích.

2. Rozhlasové služby
Rozhlas se bude podílet na sestavování souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby tím, že 
bude Televizi dodávat datový tok rozhlasových programů a dalších služeb až do celkové výše max.
2.0 Mb/s.

Konfigurace bitových rychlostí pro jednotlivé datové toky nebude dynamická. Změna datového toku 
nebo jeho rozdělení bude probíhat vždy se souhlasem Televize, na základě písemného oznámení 
nejméně třicet (30) dnů předem.

3. Předání vysílaných dat Rozhlasu
Rozhlas zajistí na vlastní náklady zdrojové kódování rozhlasových programů do formátu MPEG 1 
Layer II (ISO/IEC 13818) nebo MPEG4-AAC-HE a jejich multiplexování do transportního datového 
toku.
Dále Rozhlas zajistí na vlastní náklady distribuci tohoto transportního datového toku do budovy 
Televize, kde jej Televize zařadí do souhrnného datového toku Multiplexu veřejné služby.
Předávacím místem transportního datového toku je Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, 
Česká republika, výšková budova, technologická místnost kompresní technologie.
Předávacím rozhraním je DVB-ASI s obsahem transportního toku dle EN 50083-9 a ETSI TR 101 891 
(BNC female, 75 ohmů, nesymetricky).
Nastavení technických parametrů jednotlivých služeb Rozhlasu v datovém toku bude prováděno po 
dohodě mezi Rozhlasem a Televizí v souladu s celkovými parametry multiplexu veřejné služby, 
Televize již nebude do dodávaného datového toku či jeho parametrů zasahovat.

Data Elektronického programového průvodce budou předávána v definovaných souborech XML 
prostřednictvím dálkového přístupu.

Ostatní data (např. odkazy pro HbbTV služby) budu zařazené do souhrnného datového toku po 
souhlasu a dohodě mezi Rozhlasem a Televizí.

Aktuální nastavení datového toku programů Rozhlasu k datu podpisu Smlouvy dle článku 1.2 je 
následující:

Program
Program 1 ČRo Radiožurnál

Bitová rychlost [Mb/s] 
0,128



Program 2 ČRo Dvojka 0,128
Program 3 ČRo Vltava 0,128
Program 4 ČRo Plus 0,128
Program 5 ČRo Rádio Wave 0,128
Program 6 ČRo Junior 0,128
Program 7 ČRo Ddur 0,128
Program 8 ČRo Jazz 0,128
Elektronický programový průvodce 0,34

Dodatkové služby 0,00
Podíl na společných dodatkových službách 0,00

Celkem 1,36

Celkový podíl Rozhlasu na datovém toku multiplexu veřejné služby (ke dni uzavření smlouvy) činí 1,36 
Mb/s.

Tato hodnota tvoří koeficient při stanovení podílu Rozhlasu na celkovém datovém toku multiplexu 
veřejné služby a pro stanovení ceny za Vysílací služby Televize podle přílohy 2. Ke dni uzavření 
smlouvy tedy tento koeficient činí 1.36/33.35, tj. 4%.



Příloha č 2. ke Smlouvě o sestavování souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby
pro období od roku 2020 -  Cena za plnění dle této smlouvy

1. Cena za Vysílací služby v období od 1.1.2021

1.1. Cena je tvořena dvěma složkami, a to základní nákladovou cenou Televize na režijní provozní 
služby a služby související se sestavováním datového toku, a cenou za poměrný podíl na distribuci a 
vysílání souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby. Tato poměrná cena zahrnuje obě složky 
technického plnění Vysílací služby, tj., vysílání (viz bod 1.4 smlouvy) a distribuci (bod 1.5 smlouvy).

1.2. Základní nákladová provozní cena je určena dohodou obou stran jako fixní po celou dobu trvání 
smlouvy a činí 100.000,- Kč bez DPH měsíčně s tím, že bude podléhat indexaci na základě míry (tj. 
rovnající se míře) inflace vyjádřené přírůstkem (případně na základě míry deflace vyjádřené úbytkem) 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněným v 
kalendářním roce Českým statistickým úřadem, nebo jakoukoli institucí, která tento úřad v budoucnu 
nahradí, maximálně však:
(a) do výše +2 % v případě inflace v rozmezí 0,1 % až + 2 % (tj. k míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v rozmezí 0,1 % až 2 % se přihlíží a 
použije se a v rozmezí přesahujícím 2 % se nepřihlíží a použije se 2 %) nebo
(b) do výše -2 % v případě deflace v rozmezí -0,1 % až — 2 % (tj. k míře deflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v rozmezí -0,1 % až -2 % se přihlíží a 
použije se a v rozmezí -2 % a méně se použije -2 %), z částky uvedené v tomto odstavci.

1.3 Cena za poměrný podíl na distribuci a vysílání souhrnného toku multiplexu veřejné služby se 
stanoví následujícím výpočtem:

C =Z *B1/B2
kde
Z je cena bez DPH hrazená v aktuálním měsíci Televizí podle faktury majoritního operátora (tj. 
skutečná měsíční cena za distribuci a vysílání multiplexu veřejné služby),
B1 je bitová rychlost využívaná pro přenos dat Programů a služeb Rozhlasu podle Přílohy č. 1. čl. 3., 
B2 je celková bitová rychlost souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby Rozhlasu podle 
Přílohy č. 1. čl. 1.
Cena odráží skutečný podíl Rozhlasu na nákladech na vysílání souhrnného datového toku Multiplexu 
veřejné služby majoritního operátora.

1.4 Celková měsíční cena (bez DPH) je tvořena součtem měsíční základní provozní ceny (1.2) a 
poměrného podílu na distribuční ceně (1.3).

2. Cena za poplatky spojené s Individuálními oprávněními k využívání rádiových kmitočtů

2.1 Cena se vypočte v souladu s nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu 
výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, v platném znění, z poplatků uhrazených 
Televizí za využívání kmitočtů vysílacích kanálů Multiplexu veřejné služby uvedených v odst. 1 Přílohy 
č. 3.

2.2 Cena se stanoví následujícím výpočtem:
C =F *B1/B2
kde



F jsou poplatky uhrazené Televizí za využívání rádiových kmitočtů vysílacích kanálů uvedených 
v tabulce v odst. 1 Přílohy č. 3,

B1 je bitová rychlost využívaná pro přenos dat Programů a služeb Rozhlasu podle Přílohy č. 1. čl. 3., 
B2 je celková bitová rychlost souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby Rozhlasu podle 
Přílohy č. 1. čl. 1.
Cena odráží skutečný podíl Rozhlasu na poplatcích za využívání kmitočtů pro Multiplexu veřejné 
služby. Kceně za podíl na poplatcích za využívání kmitočtů pro Multiplex veřejné služby se 
nepřipočítává DPH.

3 Cena za vysílací služby v období roku 2020

3.1. Cena se stanovuje s ohledem na fakt přechodu vysílacího režimu Multiplexu veřejné služby 
mezi standardem DVB-T a DVB-T2 a nutností paralelního provozu a dalších dodatečných nákladů 
následujícím způsobem:

3.2 Pro období od nabytí účinnosti této smlouvy až do 06/2020 včetně se cena Vysílací služby 
stanovuje na

3.3. Pro období 07/2020 až 12/2020 včetně se cena Vysílací služby stanovuje na 



Příloha č 3. ke Smlouvě o sestavování souhrnného datového toku multíplexu veřejné služby
pro období od roku 2020 -  Seznam vysílacích zařízení

Technické parametry multíplexu
Standard DVB-T2
Modulace nosných 256QAM
Vysílací mód 32K-ext
Ochranný interval 1/8
FEC 2/3
Pilot Pattern PP2
Celkový datový tok 33,35 Mbit/s
Kódování EPG a HbbTV ISO/IEC 6937

Vysílací síť Multíplexu veřejné služby je k datu uzavření smlouvy tvořena následujícími 
vysílacími zařízeními:

Název vysílače Stanoviště vysílací
kanál polarizace Výkon

[dBW]
1 Albrechtice - Děsná Tanvaldský Špičák 26 H 20

2 Aš Háj 26 V 17

3 Beroun vrch Děd 26 H 10

4 Blansko Olešná 39 H 13

5 Boskovice Čížovky 26 H 10

6 Brno Kojál 26 H 50

7 Brno - Hády Brno - Hády 26 H 40

8 Brno - město Barvičova 26 V 40

9 Broumov Hvězda 26 H 14

10 Brtnice Rokštejnská ulice 30 H 10

11 Brumov-Bylnice hrad 24 H 13

12 Bystřice nad Pernštejnem Voldán 47 H 10

13 Česká Třebová Na Výšině 1975 37 H 13

14 České Budějovice Kleť 39 H 40

15 Děčín Popovický vrch 33 H 13

16 Dolní Dobrouč NS č.p. 500 39 H 14

17 Domažlice Vraní vrch (Modřínovec) 26 H 40

18 Frýdek Lysá hora 26 H 44

19 Frýdlant v Čechách U rozhledny 26 H 14

20 Halenkov Halenkov 631 47 H 13

21 Hanušovice škola 39 H 13

22 Havlíčkův Brod 1,2 km J od středu obce 26 H 10

23 Hejnice U kapličky 32 H 15

24 Hlubočky NS Gagarinova ulice 47 H 14

25 Holoubkov Bytový dům č.p. 4 33 H 6

26 Horní Lipová u nádraží 39 H 15

27 Hradec nad Moravicí Na Tylovách 39 V 13



Název vysílače Stanoviště vysílací
kanál polarizace Výkon

[dBW]
28 Hronov Jírová hora 36 H 10
29 Husinec Na Vrážích 26 H 10
30 Huslenky U Sivků 26 H 14

31 Cheb Zelená hora 26 H 43
32 Chocerady Komorní Hrádek 37 H 7
33 Chomutov Jedlová hora 33 H 45
34 Jablonné nad Orlicí Strážnice 26 H 10
35 Jablůnka Pálenisko 24 H 10

36 Jablunkov Bezručova 497 39 H 13
37 Jáchymov Klínovec 39 H 43
38 Jeseník Praděd 26 H 50
39 Jeseník Zlatý Chlum 41 V 20

40 Jihlava Javořice 26 H 50
41 Jince nad hřbitovem 29 V 10

42 Jindřichovice pod Smrkem Hřebenáč 33 H 10
43 Jiřetín pod Jedlovou Jedlová 26 V 20
44 Kamýk nad Vltavou 33 H 7

45 Karlovy Vary Tři kříže 26 H 14

46 Kdyně Koráb (KORB) 26 H 14

47 Klatovy Hůrka 26 H 10

48 Korná rov Vodojem Kleštěnice 26 H 10
49 Kopřivná Kopřivná 39 H 13

50 Králíky Suchý vrch 43 V 13

51 Kraslice Sněžná 26 H 10

52 Ledeč nad Sázavou Šeptouchov 39 H 11

53 Letohrad nad ZD 30 H 10

54 Letovice Zámek Letovice 26 H 10
55 Liberec Ještěd 26 H 44

56 Loket Československé armády 238/22 27 V 13

57 Loučovice Krásná Pole 39 H 10

58 Luhačovice Branka ulice Branka 47 H 17

59 Mariánské Lázně hotel Monty 26 H 10

60 Mikulov Děvín 26 H 44

61 Mosty u Jablunkova Zápověď 33 H 13

62 Náchod - Kladská Kladská ulice 39 H 13

63 Náchod 2 Vyhlídka 39 H 17
64 Náměšť nad Oslavou Zborovská ulice 26 H 10

65 Nemanice 26 H 10

66 Nový Hrozenkov Humenec 39 H 14

67 Nýrsko 26 H 12

68 Okrouhlice Vadín 37 H 20

69 Ostrava Hošťálkovice 26 H 50

70 Ostrava-Slezská Ostrava Ostrava, vodárna Hladnov 26 H 35



Název vysílače Stanoviště vysílací
kanál polarizace Výkon

[dBW]
71 Pardubice Krásné 26 H 50

72 Pelechov Základní škola Pelechov 39 V 20

73 Plzeň Krašov 26 H 50
74 Praha Cukrák 26 H 50

75 Praha - město Mahlerovy sady 26 V 45

76 Prachatice Šibeniční vrch, vodárna 29 V 13

77 Příbram kopec Praha (KOPA) 37 H 30

78 Příbram - Březové hory BREZOVE HORY 33 H 10

79 Rakovník Okružní ulice 26 H 10

80 Raspenava Chlum 26 V 37

81 Rokycany Základní škola TGM 26 V 3

82 Rotava 39 H 7

83 Sázava nad Sázavou 26 H 10

84 Strání Dubina 24 H 14

85 Strašíce Obecní úřad Strašíce 33 H 6

86 Sušice Svatobor 26 H 50

87 Svitavy Kamenná Horka 26 H 20

88 Šluknov vrch Pytlák 33 H 13

89 Tábor-Čelkovice Čelkovice 26 H 7

90 Trutnov Černá hora 26 H 50

91 Třebíč - město Strážný vrch 41 H 7

92 Třinec Lidická 795 26/27 H 21

93 Týn nad Vltavou Semenec 39 H 10

94 Ústí nad Labem Buková hora 33 H 50

95 Ústí nad Labem - Vaňov 33 H 10

96 Ústí nad Labem NS Větruše 47 H 10

97 Ústí nad Orlicí Kubincův kopec 39 H 14

98 Valašská Bystřice Búřov 39 H 13

99 Valašské Klobouky Ploštiny 26 H 44

100 Valašské Meziříčí Radhošť 26 H 20

101 Velké Karlovice Na Kyčerce 24 H 14

102 Velké Meziříčí Fajtův vrch 39 H 10

103 Velký Šenov Ječný vrch 33 H 10

104 Vimperk Mařský vrch 39 H 43

105 Volary Horní Sněžná 39 H 13

106 Votice Mezivrata 26 H 45

107 Vrbno pod Pradědem Náměstí sv. Michala 39 H 13

108 Vsetín Bečevná 39 H 13

109 Zaječov zemědělská usedlost 29 H 6

110 Zbiroh základní škola 26 H 10

111 Zdíkov Novotných vršek 39 H 10

112 Zlaté Hory Biskupská kupa 26 H 13

113 Zlín Tlustá hora 26 H 50



Název vysílače Stanoviště vysílací
kanál polarizace Výkon

[dBW]
114 Žamberk Na Rozálce 26 H 12
115 Žďár nad Sázavou Harusův Vrch 26 H 20
116 Železná Ruda Rozvodí 29 H 10
117 Žulová Hlavní 154 26 H 11

Strany se dohodly, že akceptují provozní a technické změny (vč. případného přidání nebo odebrání 
vysílacího zařízení) v seznamu vysílacích zařízení sítě Multiplexu veřejné služby.

Televize jako technologický garant Vysílací služby je povinna zajistit, že celkové pokrytí sítě Multiplexu 
veřejné služby neklesne pod 95% populace ČR.




