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Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání 
rádiových kmitočtů v úsecích 455,74–457,38 a 465,74–467,38 MHz 
 

Podle § 20 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), je Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oprávněn po 
konzultaci s dotčenými subjekty zrušit omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů. 

V roce 1993 proběhlo výběrové řízení, určené k výběru regionálních provozovatelů 
tzv. hromadných rádiových sítí. Na základě tohoto výběrového řízení byla pro území 
každého z bývalých krajů vydány tři povolení k poskytování neveřejné radiotelefonní služby 
prostřednictvím sítě pozemní pohyblivé služby s platností na dobu 10 let. Další tři povolení 
byla vydána v roce 1994. Povolení byla vydána ke zřizování a provozování veřejné mobilní 
telekomunikační sítě využívající rádiové sítě PAMR, tj. pohyblivé sítě s omezeným veřejným 
přístupem označované také jako hromadné rádiové sítě (dále jen „HRS“). Při udělování 
povolení byl vždy uplatňován regionální přístup.  

V době, kdy probíhalo výběrové řízení, byl předpokládán významný rozvoj mobilní 
komunikace prostřednictvím HRS a proto byl o udělení telekomunikačních licencí značný 
zájem. V souvislosti s rozvojem mobilní komunikace prostřednictvím sítí GSM se zájem 
o využívání služeb HRS snižoval. V roce 2002, před ukončením platnosti původních 
povolení, byla podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
tato povolení převedena na telekomunikační licence. Žádný nový subjekt již o udělení tako-
véto telekomunikační licence nepožádal. Plán využití kmitočtového spektra navíc umožňoval 
využívání tohoto pásma i jiným subjektům, než držitelům telekomunikačních licencí.  

V souvislosti s přijetím zákona v roce 2005 byla výrazně zjednodušena procedura 
získání oprávnění k vykonávání komunikačních činností. Z původních telekomunikačních 
licencí, které opravňovaly k poskytování telekomunikačních služeb, a které zanikly v souladu 
se zákonem, se zachovala pouze práva a povinnosti k rádiovým kmitočtům, která byla 
převedena do příslušného přídělu rádiových kmitočtů.  

 
Úřad proto vydal v roce 2005 podle § 136 odst. 6  a § 22 zákona příděly rádiových 

kmitočtů pro úseky 455,74–457,38 a 465,74–467,38 MHz celkem šesti subjektům, které byly 
držiteli telekomunikačních licencí vydaných na základě dřívějších právních předpisů. 

Vydané příděly obsahují práva a povinnosti, která se vztahují k rádiovým kmitočtům, 
ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jak byly uvedeny v dřívějších 
telekomunikačních licencích. Práva vyplývající z přídělů jsou tedy i nadále regionální. Doba 
platnosti přídělu byla stanovena v souladu s dobou platnosti telekomunikační licence (konec 
platnosti v r. 2022, resp. 2023).  

V daném případě není počet rádiových kmitočtů pro jednotlivé příděly taxativně 
stanoven, proto se jednotlivé rádiové kmitočty přidělují individuálními oprávněními 
k využívání rádiových kmitočtů, a to až do vyčerpání všech disponibilních rádiových kmitočtů 
v dané lokalitě. Kmitočty se přidělují podle časového pořadí došlých žádostí s ohledem na 
mezinárodní závazky, účelné využívání rádiových kmitočtů a kompatibilitu s již existujícími 
sítěmi elektronických komunikací.  

Z těchto důvodů provedl Úřad přezkum, zda důvody pro omezení počtu práv 
k využívání rádiových kmitočtů stále trvají. 

Z přezkumu, jehož součástí bylo i provedené monitorování kmitočtových úseků 
455,74–457,38 a 465,74–467,38 MHz, vyplynulo, že využívání rádiových kmitočtů na 
základě přídělů je s výjimkou Prahy minimální, přičemž pro tři regiony není vydán žádný 
příděl. V regionu č. 61) není jeden ze dvou platných přídělů využíván, tj. na jeho základě není 

 
1) Viz Upřesnění pojmu „region“ pro účely výpočtu poplatků za přidělené kmitočty, čj. 6473/2002-613, zveřejněné v částce 

2/2002 Telekomunikačního věstníku.  
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využíván žádný kmitočet, a v regionech č. 2, 3 a 8 jsou kmitočty využívány pouze bez 
přídělů. 

V úsecích 455,74–457,38 a 465,74–467,38 MHz celkově převládá využívání kmitočtů 
bez přídělu. 

S přijetím zákona zanikla povinnost být držitelem telekomunikační licence pro 
poskytování služby elektronických komunikací, a tedy není pro poskytování veřejné služby 
nutné být držitelem přídělu. Na druhou stranu příděly nezajišťují výhradní právo na využívání 
rádiových kmitočtů pásma HRS, protože rádiové kmitočty nejsou přidělovány přídělem, ale 
individuálním oprávněním. 

Provozovatelé HRS (držitelé přídělů) ve svých sítích nevyužívají výhradně kmitočty 
z pásma HRS, ale kombinují jejich využívání s kmitočty PMR, a to i z jiných pásem (např. 
160 MHz). Stávající příděly bez objektivního důvodu brání jednak ve využívání rádiových 
kmitočtů dalšími subjekty, jednak ve využívání rádiových kmitočtů držitelům přídělů v jiném 
regionu, než jaký je v přídělu stanoven. Tím je bráněno v účelném využívání rádiového 
spektra. 

 
Předpoklady rozvoje mobilní komunikace prostřednictvím HRS, na jejichž základě 

bylo přistoupeno k omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů, se v praxi 
nepotvrdily. Proto na základě výše uvedených závěrů přezkumu Úřad zahajuje s dotčenými 
subjekty konzultaci o záměru zrušit omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů 
v úsecích 455,74–457,38 a 465,74–467,38 MHz. Bude-li mít Úřad na základě výsledků této 
konzultace za to, že důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů pominuly, 
nebo že vzhledem k zájmu uživatelů nebo zájmu na rozvíjení hospodářské soutěže je třeba 
omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů zrušit, Úřad rozhodne o ukončení 
platnosti vydaných rozhodnutí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů. Dojde tak 
ke zrušení omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů ve výše uvedených 
kmitočtových úsecích. Tím však nebudou dotčena práva uživatelů rádiových kmitočtů, 
vyplývající z udělených individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v těchto 
kmitočtových úsecích, která zůstanou v platnosti.  

 
 

ČTÚ čj. 28 570/2007-613 
odbor správy kmitočtového spektra 


