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Czech Digital Group, a.s. – Vysílací síť 3 
struktuře využívaného datového toku podle ustanovení § 72c zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
v platném znění

Podle ustanovení § 72c zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v

vám tímto jako podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání č. 3 (dále jen 

„Vysílací síť 3“) sdělujeme následující změny v datovém toku Vysílací 

K tomuto datu bylo zahájeno celoplošné 

Vysílací síti 3, a to z 19 vysílačů DVB-T umístěných na území České republiky.

(i)   Volná kapacita datového toku: 

Vysílací síť disponuje volnou kapacitou datového toku

        11,6 Mbit/s v regionu Praha a Střední Čechy

        9,5  Mbit/s v regionu Plzeň 

7,4   Mbit/s v oblasti vymezené SFN Trutnov a Liberec

9,5  Mbit/s v oblasti vymezené SFN Ostrava

9,5  Mbit/s v regionu Jižní Čechy

9,5  Mbit/s v regionu Východní Čechy

        11,6 Mbit/s v ostatních regionech ČR.

Část volné kapacity datového toku může být přidělena pro služby audiod

č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v

(ii)   Rozsah využívaného datového toku

Ke dni 1. prosince 2012 byly ve Vysílací síti 3 datové toky rozděleny tak, že připadal na program Prima LOVE nominálně 

2,8 Mbit/s včetně regionálního vstupu TV MORAVA (bez samostatného datového toku pouze v

program ZAK 2,1 Mbit/s (pouze region Plzeň), 

Trutnov a Liberec), na program POLAR TV 2,1 M

televize 2,1 Mbit/s (pouze region Jižní Čec

Český telekomunikační úřad
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Vysílací síť 3 – oznámení o změně údajů o volné kapacitě datového toku a o rozsahu a 
struktuře využívaného datového toku podle ustanovení § 72c zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

Podle ustanovení § 72c zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vplatném znění (dále jen 

vám tímto jako podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání č. 3 (dále jen 

následující změny v datovém toku Vysílací sítě 3, ke kterým došlo ke dni 1. 

celoplošné vysílání programu Prima ZOOM společnosti FTV Prima

T umístěných na území České republiky.

Vysílací síť disponuje volnou kapacitou datového toku

regionu Praha a Střední Čechy

vymezené SFN Trutnov a Liberec

oblasti vymezené SFN Ostrava

regionu Východní Čechy

ostatních regionech ČR.

datového toku může být přidělena pro služby audiodiskripce podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona 

č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v

Rozsah využívaného datového toku: 

byly ve Vysílací síti 3 datové toky rozděleny tak, že připadal na program Prima LOVE nominálně 

it/s včetně regionálního vstupu TV MORAVA (bez samostatného datového toku pouze v

it/s (pouze region Plzeň), na program GENUS PLUS 2,1 Mbit/s 

POLAR TV 2,1 Mbit/s (pouze oblast vymezená SFN Ostrava), 

(pouze region Jižní Čechy), na program ÓČKO 2,1 Mbit/s, program V1 2,
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oznámení o změně údajů o volné kapacitě datového toku a o rozsahu a 
struktuře využívaného datového toku podle ustanovení § 72c zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

platném znění (dále jen „ZEK“), 

vám tímto jako podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání č. 3 (dále jen 

sítě 3, ke kterým došlo ke dni 1. prosince 2012.  

FTV Prima, spol. s r.o. v digitální

skripce podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona 

č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, vplatném znění.

byly ve Vysílací síti 3 datové toky rozděleny tak, že připadal na program Prima LOVE nominálně 

it/s včetně regionálního vstupu TV MORAVA (bez samostatného datového toku pouze voblasti SFN Jeseník), na 

it/s (pouze oblast vymezená SFN 

it/s (pouze oblast vymezená SFN Ostrava), na program Jihočeská 

program V1 2,1 Mbit/s (pouze region 



Východní Čechy a Liberec), na program Pětka 2,8 Mb

Mbit/s, na rádio Proglas 0,2 Mbit/s a dále rezerva 0,5

(iii) Struktura využívaného datového toku

Na základě smluv o šíření zemského digitálního televizního vysí

společností Czech Digital Group, a.s. a provozovateli zemského digitálního rozhlasového a televizního vysílání 

obsahovala Vysílací síť 3 následující programy: Prima LOVE

Jeseník), ZAK (pro region Plzeň), GENUS PLUS (pouze o

vymezená SFN Ostrava), Jihočeská televize (po

Pětka, Šlágr TV, Prima ZOOM a rádio Proglas.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

S pozdravem 

program Pětka 2,8 Mbit/s, na program Šlágr TV 2,1 Mbit/s

it/s a dále rezerva 0,5 Mbit/s na technický provoz Vysílací sítě 3 a overhead.

Struktura využívaného datového toku:   

Na základě smluv o šíření zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T) uzavřených ke dni 

Digital Group, a.s. a provozovateli zemského digitálního rozhlasového a televizního vysílání 

obsahovala Vysílací síť 3 následující programy: Prima LOVE s regionálními vstupy TV MORAVA (pouze oblast SFN 

, GENUS PLUS (pouze oblast vymezená SFN Trutnov a Liberec), 

, Jihočeská televize (pouze region Jižní Čechy), ÓČKO, V1 (pro region Východní Čechy a Liberec)

a rádio Proglas.

nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

it/s, na program Prima ZOOM 2,8 

it/s na technický provoz Vysílací sítě 3 a overhead.

T) uzavřených ke dni 1. prosince 2012 mezi 

Digital Group, a.s. a provozovateli zemského digitálního rozhlasového a televizního vysílání 

regionálními vstupy TV MORAVA (pouze oblast SFN 

vymezená SFN Trutnov a Liberec), POLAR TV (pouze oblast 

(pro region Východní Čechy a Liberec), 




