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Tisková zpráva SČS 

Televizor a nová éra digitálního vysílání 

 

Praha, 2018-12-14; Obliba televize a televizního vysílání je v České republice vysoká, a je to umocněno i 

tím, že bezplatné pozemní vysílání u nás v domácnostech, na chatě či chalupě využívá zhruba 60% diváků. 

Tento typ vysílání, který přináší všechny programy České televize a více než 20 kanálů komerčních televizí, 

ale opět prochází výraznými změnami a ty se promítají i do nákladů, které s těmito změnami neseme jako 

spotřebitelé. „Každoročně vyjde stát přechod na nový standard DVB-T2 zhruba na 1 mld. korun, než se 

podaří do roku 2021 zajistit vysílání prostřednictvím přechodových sítí, odstranit rušení signálu mobilních 

sítí a pokrýt podle plánu i náklady na přidělování nových kmitočtů, ale i celkové náklady, které nese stát, 

jsou vyšší,“ vysvětluje k tomu Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů a doplňuje: „Dopady 

na konečného spotřebitele jsou zřejmé; abychom mu situaci alespoň trochu usnadnili, vydali jsme s podporou 

publikaci, která proces přechodu na nový standard popisuje.“ 

V publikaci se zájemce dozví základy terminologie, výhody nového standardu, jak si zajistit doma příjem – 

a to i co nejlevnějším způsobem a mnoho dalšího. 

Publikace je vystavena na stránkách SČS v e-formátu Zde. Do rozebrání tištěné brožury ji může zájemce 

vyžádat v ústředí SČS. 

 

Další informace poskytnou: 

Ing. Libor Dupal,  
Programový ředitel, předseda správní rady SČS 
tel.: 602561856, e-mail: dupal@regio.cz 

Mgr. Viktor Vodička,  
ředitel SČS 
tel.: 732266150, e-mail: vodicka@regio.cz  

 

 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, 

přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí 

v řadě oblastí - pokrývají odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a 

standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.  

IČO 00409871, DIČ CZ00409871; sídlo Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice; kontakty: +420 261263574, 

spotrebitel@regio.cz; www.konzument.cz 

 

Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých 

spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné 

zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad 

trhem), včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu. IČO 28984072, DIČ 

CZ28984072; sídlo Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; +420 261263574, normy@regio.cz; www.top-normy.cz  
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