
 
 

Jak to funguje ? 
 

Analogová pozemská televize  

 tradiční ověřená technologie  

 neplatí se žádné pravidelné poplatky (vyjma koncesionářských) 

 neperspektivní technologie – bude plně nahrazena „digitálem“  

 omezené množství televizních programů  

 kvalita příjmu závislá na místních podmínkách  

 ne všude jsou všechny programy dostupné   

 
 

Digitální pozemská televize (DVB-T)  

 moderní technologie  

 dobrá kvalita příjmu  

 větší množství televizních programů než u analogové pozemské 
TV  

 nejasná legislativa – trvající komplikace při zavádění  

 dosud nejasná programová nabídka, omezený výběr programů  

 nutnost zakoupení digitálního přijímače nebo digitálního 
televizoru s DVB-T tunerem  

 dostupná jen v některých místech ČR   
 

* set top box  

Zatím není plně k dispozici – po zprovoznění bude vhodná zejména pro nenáročné diváky 

bydlící na území s dobrým příjmem.  

Analogová kabelová televize  

 ověřená technologie  

 až 40 televizních programů  

 neperspektivní technologie – bude nahrazována „digitálem“  

 dostupná pouze v dosahu kabelových rozvodů (sídlištní 
zástavby)  

 platí se pravidelné měsíční poplatky  

 výběr programů je omezen na provozovatelem nabízené 
programové balíky    

Vhodná pouze pro obyvatele míst, která jsou v dosahu kabelového televizního rozvodu.  



 

 

Digitální kabelová televize (DVB-C)  

 moderní technologie  

 vysoká kvalita příjmu  

 velký počet televizních programů  

 dostupná pouze v dosahu kabelových rozvodů (sídlištní 
zástavby)  

 platí se pravidelné měsíční poplatky  

 výběr programů je omezen na provozovatelem nabízené 
programové balíky  

 nutnost zapojení přes digitální přijímač   
 

* kabelový set top box  

Vhodná pouze pro obyvatele míst, která jsou v dosahu kabelového televizního rozvodu.  

Satelitní digitální televize (DVB-S)  

 dostupná ve všech místech ČR  

 největší počet televizních programů ze všech způsobů TV 
příjmu  

 vysoká kvalita příjmu  

 pro příjem potřebujete satelitní anténu a digitální přijímač   

 
* satelitní přijímač s kartou  

UPC Direct, Digi TV (placené platformy)  

 atraktivní programová nabídka  

 základní satelitní vybavení může být zahrnuto v ceně  

 výběr programů je omezen na provozovatelem nabízené programové balíky 

 platí se pravidelné měsíční poplatky  

 nevhodné pro sezónní využití (velmi nákladné)   

 

Vhodná pro náročné diváky z celé ČR, kterým vyhovuje placení pravidelných měsíčních 

poplatků.  

TT Karta  

 za příjem základních českých programů se neplatí žádné měsíční poplatky 

 vhodné i pro sezónní využití (bez poplatků)  

 možnost výběru placených programů dle přání zákazníka  

 satelitní vybavení dle výběru zákazníka  

 počáteční investice do satelitního vybavení   

 

Vhodná pro všechny obyvatele ČR – byty, rodinné domy, ale i chaty nebo chalupy.  


