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ZHRNUTIE 

Pripojená, inteligentná, hybridná 

Pri dnešnej rýchlo sa meniacej konvergencii sú veľké nejasnosti v súvislosti s významom 

výrazu hybridná televízia. Mnohí chápu výraz tak, že sa vzťahuje na technológie, ktoré 

využívajú širokopásmové pripojenie k televíznym obrazovkám na poskytovanie služieb 

opakovaného prehrávania televíznych programov, služieb na požiadanie a obsahu „over-

the-top“ (OTT), ako aj aplikácií a interaktívnych prvkov, kým iní – možno citlivejší na 

zmeny v štruktúre spotrebiteľského použitia – dávajú prednosť výrazu televízna 

multiobrazovka. Spoločnou črtou je to, že obrazovka na sledovanie televíznych programov 

(vysielania) má tiež možnosť komunikovať v rámci otvoreného (širokopásmového) 

internetu alebo prostredníctvom uzavretej siete s platformou poskytovateľa služieb alebo 

internetovou stránkou.  

Technologické mapovanie 

Tento pripojený, multizobrazovací vesmír sa vyznačuje vysokou mierou roztrieštenosti 

technologických riešení a noriem v dôsledku komplexných faktorov a vzájomného 

pôsobenia medzi trhmi a technológiami. Medzi aktuálne technologické normy, ktoré sa 

v súčasnosti používajú v Európskej únii pre hybridnú televíziu, patria HbbTV, Freeview 

v Spojenom kráľovstve a MHP v Taliansku. Tieto normy musia konkurovať alebo sa 

vyrovnať iným normám ako Android alebo iOS, ktoré sú zabudované do rôznych tabletov, 

mobilných telefónov a televízorov, a iným neštandardizovaným normám ako X BOX 360 

a PS3, ktoré majú dosah na milióny používateľov2 prostredníctvom herných konzol, ktoré sú 

už kompatibilné s televíziou. Tradičné lineárne televízne vysielanie však preukazuje značnú 

odolnosť proti rozširujúcim sa modelom s multiobrazovkou a pravdepodobne nadlho ostane 

kľúčovým prvkom doručovania obsahu, aj keď prístup k vysielaciemu signálu môže byť 

v budúcnosti skôr prostredníctvom kliknutia na aplikáciu než na číslo kanála. 

Normy a interoperabilita/multiobrazovka 

Príležitostiam rastu bráni šírenie vlastných riešení, chýbajúce spoločné normy, asymetrické 

úrovne infraštruktúrneho a technologického rozvoja v celej EÚ. Čoraz nestabilnejší rámec 

spotreby obsahu a mobility spotrebiteľov je pri zavádzaní hybridnej televízie v centre boja 

o získanie kontroly nad konvergentným priestorom hlavnými zainteresovanými stranami. 

Nedostatočná interoperabilita núti každého prevádzkovateľa vyvíjať osobitné rozhrania pre 

rôzne zariadenia. Tri európske normy (HbbTV, Freeview a MHP) zabudované do televízorov 

však môžu byť kompatibilné s technológiou HTML5 a vlastnými systémami. 

Trh  

Do konca roku 2012 dosiahol počet inštalovaných inteligentných televízorov (televízory 

s pripojením na internet) vo svete 104 miliónov, z čoho 22,7 % je v piatich veľkých 

európskych krajinách (údaje o 27 členských štátoch EÚ nie sú k dispozícii). V priemere len 

jedna tretina domácností s inteligentným televízorom je účinne pripojená na internet 

a využíva ich ako „inteligentné“. 

„Potravinový reťazec“ hybridnej televízie 

Prechod medzi sektormi hybridnej televízie zainteresovanej strany je viacsmerný: kým 

skupiny poskytujúce audiovizuálny obsah čoraz viac nútia začleňovať vývoj a výrobu až po 

vydávanie a distribúciu do všetkých etáp hospodárskeho cyklu obsahu vertikálne, skupiny 
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prevádzkovateľov internetových a telekomunikačných služieb začleňujú uverejňovanie, 

maloobchod a distribúciu do obsahu horizontálne. Niektoré online video značky technológie 

OTT, ktoré sa v prvých rokoch obmedzili na vysokú hlasitosť, nízku hodnotu obsahu 

vytváraného používateľmi (UGC) alebo osobitné žánre, zároveň konsolidujú svoju 

prítomnosť na trhu na obaly a distribúciu profesionálne vyrobeného prémiového obsahu. 

Poskytovatelia technológií OTT a internetových služieb vstupujú do nových oblastí 

zoskupovania a distribúcie obsahu v konvergentnom priestore hybridnej televízie.  
 

Tieto zmeny integrácie obsahu v rámci hardvéru hybridnej televízie zahŕňajú vývoj nových 

typov partnerstiev medzi výrobcami a inými zainteresovanými stranami vrátane výrobcov, 

distribútorov, vysielateľov alebo služieb OTT s ponukami videa na požiadanie (VoD) atď. 

Model partnerstva v podstate dáva všetkým zainteresovaným stranám vrátane väčších 

konglomerátov príležitosť splniť strategické ciele naraz, napríklad racionalizáciou výskumu 

a vývoja, rozvojom spotrebiteľskej základne a zvýšením priemerných príjmov na 

používateľa. 

Postupný prechod na nelineárnu spotrebu ovplyvní financovanie obsahu 

Trend zvyšovania nelineárnej spotreby bude pokračovať, pričom budú medzi európskymi 

krajinami výrazné rozdiely, ktoré budú odrážať asymetriu v úrovniach rozvoja 

širokopásmovej infraštruktúry a kultúrnych zvykoch. Spotreba videoobsahu na požiadanie 

vrátane UGC, VoD a opakovaného prehrávania televíznych programov sa stáva čoraz 

významnejšou vďaka univerzálnemu širokopásmovému a internetovému pripojeniu: 

omnoho výraznejší podiel nelineárneho zobrazovania na súčasnej hybridnej televízii majú 

služby opakovaného prehrávania televíznych programov a doplnkové služby lineárnych 

vysielateľov. V dohľadnom čase však celkový vplyv trhu na audiovizuálny hodnotový 

reťazec kombinovaného zobrazovania služieb len poskytovateľmi OTT, ktorí nie sú 

pridružení k vysielateľom, môže byť oveľa silnejší ako ich podiel na publiku. Tento vývoj 

môže mať vplyv na tok príjmov lineárnych vysielateľov a ich schopnosť investovať do 

obsahu.  

Nákup spotrebiteľa a skúsenosti spotrebiteľa  

Diváci čoraz viac využívajú druhú (alebo tretiu) obrazovku na sledovanie alebo preberanie 

obsahu, ktorý prichádza z hlavnej obrazovky alebo sa môže na ňu opäť preniesť. V reakcii 

na tento dôležitý behaviorálny vývoj tradičné aj nové mediálne konglomeráty vyvíjajú nové 

aplikácie pre tablety a inteligentné mobilné telefóny s cieľom umožniť bezproblémový 

prenos obsahu z prvej obrazovky na druhú a späť. 

Regulačné otázky 

Existuje niekoľko otázok týkajúcich sa regulácie, ktoré súvisia s európskym vývojom 

hybridnej televízie: 

 

 otázky týkajúce sa základných práv občanov EÚ a ochrany spotrebiteľov: patrí medzi 

ne ochrana maloletých, ktorá je najviac konsenzuálna, informovanie spotrebiteľov, 

súkromné a osobné údaje, právo na odpoveď, právo na opravy, ohováranie alebo 

osočovanie, urážka na cti, 

 otázky týkajúce sa politiky EÚ, najmä politiky jednotného trhu a kultúrnej politiky: 

technické normy, interoperabilita, prístup k technológiám (napr. DRMs), podpora 

a financovanie európskych diel, rovnaký prístup k legitímnemu obsahu, režim „must 

carry“, 
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 otázky týkajúce sa konkrétne regulácie vnútorného trhu, protimonopolných pravidiel 

a hospodárskej súťaže: monopoly a zneužívanie dominantného postavenia, 

diskriminačné stanovenie cien, konkurenčné prekážky pre distribúciu obsahu, 

zistiteľnosť obsahu na základe vyhľadávania,  
 mohli by byť ovplyvnené viaceré smernice (o audiovizuálnych mediálnych službách, 

univerzálnej službe, elektronickom obchode a predaji na diaľku, právach občanov 

a elektronickej komunikácii, rádiovom spektre, prístupe). 

Závery 

Vlastné aplikácie nie sú dominantným modelom, ale len jedným zo zdrojov skúseností 

hybridnej televízie. Lineárne vysielanie si zachováva silné postavenie v štruktúre spotreby 

priemerného európskeho používateľa. Zainteresované strany v oblasti hybridnej televízie 

vyvíjajú stratégie na budovanie ekosystému na základe partnerstiev a/alebo fúzií 

a akvizícií, v ktorých môžu zohrávať úlohu európske MSP. Tieto konsolidačné stratégie 

umožňujú zainteresovaným stranám nákladovo efektívne začleniť do balíka celý rozsah 

aplikácií určených na to, aby sa spotrebitelia preorientovali na hybridnú televíziu. 
 

Hybridná televízia poskytuje vynikajúcu príležitosť poskytnúť riešenia problémov, ktoré 

obmedzujú obeh európskych diel, vzdelávací rozmer televízie, interaktívne obohacovanie 

obsahu a šírenie viacjazyčnosti. Hybridná televízia bude poskytovať nevídané možnosti na 

zlepšenie prístupu ku kultúre, vzdelávaniu a informáciám pre všetkých európskych občanov 

postihnutých telesnými alebo duševnými poruchami, a tým prispeje nielen 

k hospodárskemu rastu Európy, ale aj k jej sociálnej súdržnosti a všeobecnému blahobytu. 

Odporúčania 

Nie je čas na deregulačný tlak v štýle veľkého tresku ani na nečinnosť. Namiesto toho by 

mohli byť vhodné cielené regulačné úpravy v oblastiach, kde takýto zásah môže pomôcť 

stimulovať inovácie, zabezpečiť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže a chrániť 

spotrebiteľa.  
 

Európske tvorivé spoločenstvo môže pre prémiový obsah požadovať trvalé, dlhodobé 

motivačné politiky na nápravu pretrvávajúceho zlyhania trhu a nerovnakých podmienok 

v prípade obsahu ponúkaného z tretích krajín. Tieto stimuly by mali byť doplnené o pravidlá 

účasti, ktoré zabezpečia, že tento obsah bude zistiteľný, identifikovateľný a ich pôvodný 

formát bude rešpektovaný bez toho, aby tretie strany mohli bez súhlasu speňažiť doplnky 

týkajúce sa ich obsahu. 
 

Tu môže byť miesto pre obmedzené preskúmanie príslušných aspektov existujúcich 

smerníc, aby sa zabezpečila spôsobilosť účelu nariadenia EÚ v súvislosti s rozvojom tohto 

špičkového odvetvia. Osobitný význam majú smernice o audiovizuálnych mediálnych 

službách, univerzálnej službe a elektronickom obchode (pozri prehľadnú tabuľku teoreticky 

príslušných smerníc na s. 29). 
 

Vzhľadom na niekoľko smerníc, ktoré teoreticky súvisia s otázkami, na ktoré upozornila 

hybridná televízia, môže byť vhodné, aby EP zadal vypracovanie osobitného informačného 

oznámenia zameraného konkrétne na právne a regulačné aspekty (napr. od zváženia 

strategických regulačných úloh až po konkrétne články príslušných smerníc atď.). 

 

Európsky parlament zohráva pozitívnu úlohu pri podpore konzultácií medzi 

zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby rovnaký prístup všetkých európskych 

občanov ostal v centre pozornosti rozvoja hybridnej televízie. 
 


