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SHRNUTÍ 

Propojená s internetem, inteligentní, hybridní 

Vzhledem k současné rychle postupující konvergenci dochází velice často k rozdílnému 

chápání pojmu „hybridní televize“. Mnoho lidí jej používá ve smyslu „technologií, které 

využívají širokopásmové připojení pro zhlédnutí již odvysílaných pořadů (tzv. catch-up TV), 

obsahů na vyžádání a obsahů over-the-top (OTT) a rovněž aplikací a interaktivních prvků 

pro televizní obrazovky“, zatímco jiní, patrně ti vnímavější vůči změnám ve 

spotřebitelských vzorcích, dávají přednost označení „multiobrazovková televize“.  

Společným rysem těchto televizí je, že obrazovka používaná ke sledování televizního 

programu (vysílání) se může chovat i interaktivně díky otevřené internetové síti 

(širokopásmové připojení) nebo uzavřené síti s platformou nebo internetovou stránkou 

poskytovatele služeb.  

Technologické mapování 

Pro tento propojený systém s více obrazovkami je charakteristická vysoká míra 

nejednotnosti technologických řešení a norem v důsledku složitých faktorů a interakcí mezi 

trhy a technologiemi. K nynějším technologickým normám, které se v současné době 

v Evropské unii používají pro hybridní televizi, patří HbbTV, Freeview ve Spojeném 

království a MHP v Itálii. Tyto normy musí soutěžit nebo se vypořádávat s jinými normami 

jako Android nebo iOS, jež jsou zabudovány v různých tabletech, mobilních telefonech 

a televizorech, a s dalšími uzpůsobenými normami jako X BOX 360 a PS3, které používají 

miliony uživatelů herních konzolí, jež jsou již slučitelné s televizí. Nicméně tradiční lineární 

televize vykazuje vůči šíření multiobrazovkového modelu značnou odolnost 

a pravděpodobně zůstane ještě velmi dlouho v prostředí dodávajícím obsahy dominantní, 

přestože přístup k širokopásmovému signálu bude v budoucnosti patrně možné získat spíše 

kliknutím na aplikaci než prostřednictvím čísla kanálu. 

Normy a interoperabilita multiobrazovkového modelu 

Příležitostem k růstu stojí v cestě šíření proprietárních řešení, nedostatek společných norem 

a asymetrické úrovně rozvoje infrastruktury a technologií v rámci EU. Jádrem soupeření 

mezi klíčovými zainteresovanými stranami o kontrolu nad prostorem konvergence při 

uvádění hybridních televizí na trh je stále proměnlivější rozsah spotřeby obsahů a mobilita 

spotřebitelů. Každý provozovatel musí kvůli nedostatku interoperability vyvíjet specifická 

rozhraní pro různá zařízení. Nicméně tři evropské normy (HbbTV, Freeview a MHP) 

zabudované v televizorech mohou být slučitelné s HTML5 i proprietárními systémy. 

Trh  

Koncem roku 2012 dosáhl počet instalovaných inteligentních televizí na světě 104 milionů; 

z toho 22,7 % se nachází v pěti velkých evropských zemích (pro EU-27 nejsou k dispozici 

žádné údaje). V průměru je pouze třetina inteligentních televizí v domácnostech účinně 

připojena k internetu a využívána jako „inteligentní“.  

„Potravinový řetězec“ hybridní televize 

Odvětví zainteresovaných stran související s hybridní televizí se prolínají mnoha směry: 

zatímco skupiny zabývající se audiovizuálním obsahem stále více usilují o vertikální 

integraci do všech fází hospodářského cyklu obsahu, od jeho vývoje a výroby až k redakční 
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úpravě a distribuci, telekomunikační společnosti a poskytovatelé internetových služeb se 

integrují horizontálně do zveřejňování obsahu, maloobchodu a distribuce. Zároveň některé 

obchodní značky, které poskytují videoslužby OTT on-line a omezují se na velkokapacitní 

a nízkonákladový obsah vytvářený uživateli (UGC) nebo specifické žánry v prvních letech 

vzniku, upevňují svou přítomnost na trhu, pokud jde shromažďování a distribuci 

profesionálního nadstandardního obsahu. Zprostředkovatelé obsahu OTT a poskytovatelé 

internetových služeb vstupují do nových oblastí shromažďování a šíření obsahu 

v konvergentním prostoru hybridní televize.  
 

Součástí těchto tendencí v integraci obsahu v rámci hardwaru hybridní televize je rozvíjení 

nových typů partnerství mezi výrobci a ostatními zúčastněnými stranami, včetně 

producentů, distributorů nebo služeb OTT s nabídkami videa na vyžádání atd. Model 

partnerství v podstatě všem zúčastněným stranám, včetně větších konglomerátů, nabízí 

příležitost dosáhnout několika strategických cílů zároveň – např. racionalizace výzkumu 

a vývoje, vytvoření spotřebitelské základny a zvýšení průměrného výnosu na uživatele. 

Postupný přechod k nelineární spotřebě ovlivní financování obsahu 

Spotřebitelé budou i nadále stále více směřovat k nelineární spotřebě, přičemž mezi 

evropskými zeměmi v této oblasti existují značné rozdíly, které odrážejí nesouměrnosti 

v úrovních vývoje infrastruktury širokopásmového připojení a kulturních návycích. Spotřeba 

videoobsahů „na vyžádání“, včetně obsahu vytvářeného uživateli, služeb „video na 

vyžádání“ a zhlédnutí již odvysílaného vysílání, je stále důležitější díky zavádění 

všeobecného přístupu k širokopásmovému připojení a využívání internetu: zdaleka 

nejvýznamnější podíl nelineárního sledování současné hybridní televize je tvořen 

zhlédnutím již odvysílaného lineárního obsahu a doplňkovými službami. Nicméně v určitém 

časovém horizontu může být celkový tržní vliv subjektů nabízejících výlučně přehrávání 

obsahů OTT, které nejsou přidruženy k subjektům nabízejícím vysílání, na audiovizuální 

hodnotový řetězec kombinovaného prohlížení služeb mnohem větší, než jaký je jejich podíl 

divácké sledovanosti. Tento vývoj může mít vliv na tok příjmů subjektů nabízejících lineární 

vysílání a na jejich schopnost investovat do obsahu.  

Získávání spotřebitelů a spotřebitelské zkušenosti  

Spotřebitelé stále více využívají druhou (nebo třetí) obrazovku, aby sledovali nebo stahovali 

obsah, který pochází z hlavní obrazovky nebo který může být na hlavní obrazovce 

opakovaně přehráván. V reakci na tento důležitý vývoj chování vyvíjejí konglomeráty 

tradičních i nových sdělovacích prostředků nové aplikace pro tablety a chytré telefony 

umožňující bezproblémové přenášení obsahu z první obrazovky na druhou obrazovku 

a zpět. 

Výzvy v oblasti regulace 

S evropským vývojem hybridní televize je spjato několik otázek týkajících se regulace: 

 

 otázky týkající se základních práv občanů EU a ochrany spotřebitele: mimo jiné 

ochrana nezletilých, v níž panuje nejvíce shody, informování spotřebitelů, soukromí 

a osobní údaje, právo na odpověď, právo na nápravu, pomluva, urážka na cti a křivé 

obvinění; 

 otázky související s politikou EU, zejména s politikami v oblasti jednotného trhu 

a kultury: technické normy, interoperabilita, přístup k technologiím (např. systémy 

správy digitálních práv (DRM)), podpora a financování evropských děl, rovný přístup 

k legálnímu obsahu, povinnosti ve veřejném zájmu; 

 otázky týkající se specificky nařízení o vnitřním trhu, antimonopolních pravidel 
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a hospodářské soutěže: monopoly a zneužívání dominantního postavení, 

diskriminační ceny, konkurenční překážky pro šíření obsahu, možnost dohledání 

obsahu vyhledávači;  

 možnost dopadu na některé směrnice (audiovizuální mediální služby, univerzální 

služba, elektronický obchod a prodej na dálku, práva občanů a elektronická 

komunikace, rádiové spektrum, přístup). 

Závěry 

Proprietární aplikace nejsou převažujícím modelem, ale pouze jedním z prvků v oblasti 

hybridní televize. Lineární vysílání si uchovává ve vzorcích spotřeby průměrného 

evropského uživatele silnou pozici. Zainteresované strany v oblasti hybridní televize 

vytvářejí strategie budování ekosystému založené na partnerstvích a/nebo fúzích 

a akvizicích, v nichž mohou hrát úlohu evropské malé a střední podniky. Tyto konsolidační 

strategie účastníkům umožňují účinně z hlediska nákladů nabídnout celou škálu aplikací, 

jejichž účelem je získat spotřebitele k využívání hybridní televize. 
 

Tato televize skýtá výjimečnou příležitost vyřešit problémy, které omezují oběh evropských 

děl, a otázky vzdělávacího rozměru televize, interaktivního obohacení obsahu a šíření 

mnohojazyčnosti. Hybridní televize nabídne nebývalé možnosti, jak zlepšit přístup všech 

evropských občanů trpících tělesným nebo kognitivním postižením ke kultuře, vzdělávání 

a informacím, a přispět tak nejenom k  hospodářskému růstu Evropy, ale i k její sociální 

soudržnosti a všeobecným dobrým životním podmínkám. 

Doporučení 

V tomto okamžiku není vhodné zavádět politiku deregulace ve stylu „velkého třesku“ ani 

zůstat nečinnými. Namísto toho by mohlo být vhodné provést cílené regulační úpravy 

v oblastech, kde by takový zásah mohl napomoci rozvoji inovací, zajistit hospodářskou 

soutěž za spravedlivých podmínek a chránit spotřebitele.  
 

Pokud jde o nadstandardní obsah, evropské tvůrčí společenství může potřebovat průběžné, 

dlouhodobé pobídkové politiky k nápravě přetrvávajícího selhání trhu a nerovných 

podmínek ve vztahu k nabídkám obsahu z třetích zemí. Tyto pobídky by měly být 

provázeny pravidly pro účast, která zajistí, že daný obsah bude možné vyhledat 

a identifikovat a že bude zachován jeho původní formát, přičemž žádná třetí strana nebude 

mít možnost zpeněžit doplňky k tomuto obsahu bez získání souhlasu. 
 

V této oblasti by mohlo být vhodné uskutečnit omezený přezkum příslušných prvků 

stávajících směrnic, aby bylo zajištěno, že odpovídají účelu nařízení EU v souvislosti 

s vývojem tohoto technologicky vyspělého odvětví. Zvláštní význam v tomto ohledu má 

směrnice o audiovizuálních mediálních službách, univerzální službě a elektronickém 

obchodu (viz s. 29 s přehlednou tabulkou případně příslušných směrnic). 
 

Vzhledem k počtu směrnic, které jsou potenciálně spjaty se záležitostmi týkajícími se 

hybridní televize, by bylo vhodné, aby Evropský parlament vydal samostatnou stručnou 

zprávu zaměřenou zejména na zákonné a regulační aspekty (např. od zvážení strategických 

výzev v oblasti regulace až po konkrétní články příslušných směrnic atd.). 

 

Evropský parlament může sehrát pozitivní úlohu při podpoře konzultací mezi 

zainteresovanými stranami, aby bylo zajištěno, že ústředním bodem při vývoji hybridní 

televize bude i nadále rovný přístup pro všechny evropské občany. 


