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Vážení uživatelé TKR  
Jak jste již mnozí zaznamenali z informací v televizi a dalších medií dochází od listopadu 2019 na území 
České republiky ke změně v terestrickém  vysílání DVB-T, které bude nahrazeno novějším systémem  
DVB-T2 , kodování HEVC. 
Od podzimu bude docházet k postupnému vypínání vysílání ve stávajícím systému DVB-T.                
Podle dostupných informací bude vysílání DVB-T ukončováno postupně od října roku 2019 v Praze a 
Středočeském kraji . V Jihomoravském kraji vč. Brna dojde k vypnutí vysílání DVB-T na jaře roku 2020 -
uvádí se termín od 1.4  2020. 
Příjem ve stávajícím systému DVB-T v  rozvodech TKR , které provozujeme zůstává pro naše uživatele 
beze změny do konce měsíce března 2020. 
Během měsíce března budeme také náš systém připravovat na příjem vysílání ve formátu DVB-T2, tak aby 
po konečném vypnutí vysílání DVB-T došlo k plynulému přechodu na nový systém.  
 
Pro uživatele TKR to znamená ,že pokud budou chtít přijímat toto vysílání v našem televizním kabelovém 
rozvodu TKR musí mít již od dubna roku 2020 TV  přijímače vybavené tunerem DVB-T 2 s kódováním 
HEVC (nebo také bývá označován H.265). 
 
Další levnější variantou je doplnit stávající TV přijímač externím seto-boxem s tunerem pro příjem vysílání 
DVB-T2  /H.265 .Tyto seto-boxy jsou již běžně k dostání v maloobchodním prodeji v ceně od 500 Kč. 
Při koupi seto- boxu si ověřte , že Vámi vybraný model má možnost ladit i frekvence ve VHF pásmu             
( tzn .5 kanál až 12 kanál, frekvenční rozsah od 177Mhz do 226Mhz ) . 
Některé modely tento rozsah proladit neumožňují např. značka Humax . 
 
Jistě si kladete otázku proč jako provozovatel TKR neuděláme technickou výměnu přijímacího zařízení na 
hlavní stanici tak, aby Vy jako uživatelé jste nemuseli měnit svoje TV přijímače. 
Technicky toto možné je , ale jednorázové náklady vč. dalších pravidelných měsíčních nákladů na provoz 
TKR  by v tomto případě byly v řádu statisíců a tudíž by i poplatek pro uživatele TKR musel být o několik 
desítek korun měsíčně vyšší. 
Toto řešení používají velcí kabeloví operátoři jako např. UPC , Selfnet, Netbox apod.., kteří obsluhují 
desítky až stovky tisíc uživatelů a také jejich měsíční poplatky jsou v řádech stokorun.  
 
Ale i námi realizovaná změna přechodu z vysílání z DVB-T na DVB-T2 , která nás čeká bude pro nás jako 
provozovatele TKR znamenat kompletní výměnu technologie hlavní stanice a s tím související vysoké 
jednorázové finanční náklady v řádech desítek tisíc korun. 
Součastně nám také narůstají každoročně náklady na běžný provoz ( zvyšování ceny el. energie za trasové 
zesilovače, náklady na servis a běžnou údržbu aj. ) 
S ohledem na tyto skutečnosti a vzhledem k tomu, že se paušální poplatek za užívání TKR ve výši  
43,50Kč/ měsíc (tj 522 Kč/rok ) nezměnil od roku 2004 i navzdory každoročnímu růstu inflace , budeme 
muset přistoupit od roku 2020 k navýšení měsíčního paušálního poplatku za užívání TKR.                                             
Pokud by k navýšení poplatku nedošlo není pro naší společnost provozování TKR již rentabilní a uvažovali 
bychom o ukončení provozování TKR. 
 
Měsíční paušální poplatek za užívání TKR se zvýší  od 1.1.2020 na částku 50 Kč/ měsíc tj.600 Kč/rok.      
Režim výběru poplatků za užívání TKR se nemění . 
Uživatele TKR, kteří hradí poplatek převodem z účtu trvalou platbou prosíme, aby si upravily výši částky na 
svém bankovním účtu. 



Uživatelům TKR , kteří hradí poplatek poštovní poukázkou nebo přes SIPO upravíme jako provozovatel 
TKR výši částky na námi zasílané poukázce typu A ,případně v systému výběru poplatků České pošty –
SIPO. 
                                                                                          
Naše programová nabídka českých multiplexů zůstane od dubna 2020 ve formátu vysílání DVB-T2 
přibližně stejná jako dosud a bude z větší části v SD rozlišení . 
V HD rozlišení  bude prozatím dostupný ve vysílání DVB-T2 příjem programů skupiny České televize a 
NOE . 
Komerční stanice např. skupina Nova , Prima ,Barrandov prozatím nezveřejnily konečné stanovisko .                            
Podle dosavadních informací bude nabídka v SD rozlišení zdarma , programy v HD rozlišení mohou být 
dostupné omezeně nebo jako placená nabídka. 
 
Konečné uspořádání programů po přechodu na DVB-T2 vysílání bude možné od dubna 2020 najít na našich 
webových stránkách ,,www 3Cspol ,, a také Vám je na vyžádání rádi zašleme na Váš e-mail. 
 
 
 
                                                                                                               Za firmu 3C spol.s.r.o. 
                   S pozdravem 
                   Procházka Aleš, jednatel 
 

  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě nejasností a dotazů nás můžete kontaktovat na e mail: tvtechnika@seznam.cz 
nebo telefonicky na dispečink  TKR  tel .: 545 235 295 
                                                                                            
                                                                                                
 


