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Připomínky a stanoviska uplatněné k návrhu opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra  
 č. PV-P/10/XX.2016-YY pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz  

  

  

Čl., odst., 
písm., 
bod  

Původní text návrhu  
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky)  

Pozměňovací návrh  Stanovisko ČTÚ  

Článek 7, 
odst. 7 – 
výňatek 

Tyto rádiové kanály lze využívat na 
základě individuálního oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů, 
které Úřad udělí v souladu s 
výsledky mezinárodní koordinace a 
za podmínky, že: 
 

České 
Radiokomunikace a.s.  

(1) 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyzval 
dne 27. července 2016  

na svých webových stránkách k uplatnění 
připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části 
plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2016-
YY pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz (dále jen 
„PVRS“).  

  
 Společnost České Radiokomunikace a.s. se 
sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – 
Břevnov, IČO: 247 38 875 (dále jen „ČRa“) uplatňuje 
možnost připomínkovat Úřadem zveřejněné PVRS.  

  
Společnost ČRa považuje navrženou změnu PVRS 
za velmi urgentní a aktuální. Zkrácená lhůta k 
vyjádření v rámci veřejné konzultace je dostatečná a 
potvrzuje naléhavost situace s ohledem na termíny 
pro vybudování přechodových sítí DVB-T2, které 
jsou uvedeny ve Strategii rozvoje zemského 
digitálního televizního vysílání ze dne 20. 7. 2016 
(dále jen „Strategie“) a usnesení vlády ČR ze dne 20. 
7. 2016, č. 648.   
  

Vzhledem k tomu, že vládou schválená Strategie 
definuje a popisuje nutné budoucí zásahy/změny 
legislativy, považujeme  

Připomínka akceptována. 
 

Text v čl. 7 příslušně upraven. 



2  

za žádoucí, aby změna PVRS vycházela  
z dokumentu Strategie a striktně se držela všech 
požadavků v ní uvedených. Konkrétní připomínky 
ČRa jsou v souladu se Strategií a opírají se o níže 
uvedená ustanovení Strategie v textu Připomínek  

a v Příloze 1.  
   
Konkrétní připomínky - zásadní  
1. Článek 7 odst. 7 druhá věta – Současný stav v 
rozhlasové službě  
Textace PVRS: Tyto rádiové kanály lze využívat na 
základě individuálního oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů, které Úřad udělí v souladu s 
výsledky mezinárodní koordinace a za splnění 
podmínky, že:  
Návrh (upravit textaci): Tyto rádiové kanály budou 
primárně použity pro celoplošné přechodové 
DVB-T2 sítě a lze je využívat  

na základě individuálního oprávnění  
k využívání rádiových kmitočtů, které Úřad udělí v 
souladu s výsledky mezinárodní koordinace a za 
současného splnění všech následujících 
podmínek, že:  

Odůvodnění: Z návrhu PVRS není zcela zřejmé, že 
stanovené podmínky musí být splněny kumulativně. 
Požadavek současného (kumulativního) splnění 
všech podmínek by měl být uveden výslovně.  

Z tohoto důvodu by měly být uvedeny  
i spojky „a“ za podmínkami a) i b) – viz níže. 
Definované rádiové kanály by měly být přednostně 
využity v celoplošných přechodových sítích A a B, a 
to  

pro snadnější řešení přechodu těchto sítí  
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do finálních sítí. Přechodová síť pro umístění 
regionálních televizních vysílání nebude dále 
pokračovat jako finální síť DVB-T2.  

  
Příloha 1 -  citace Strategie, které definují 
přechodové DVB-T2 sítě.  
  

 Z Usnesení Vlády ČR ze dne 20. 7. 2016 č. 648 
1vyplývá:    

  
„Vláda (bod II.) ukládá (bod 3.) Předsedovi Rady 
ČTÚ postupovat ve správě spektra  
v souladu s cíli a opatřeními ve správě spektra 
uvedenými ve Strategii, zejména pak:  

a) zajistit koordinaci kmitočtů pro nejméně dvě 
celoplošné přechodové  

a jednu regionálně členěnou přechodovou síť DVB-
T2 na stávajících vysílacích stanovištích 
celoplošných sítí pro zajištění souběžného DVB-
T a DVB-T2 vysílání ze stanoviště vysílače s 
technickými parametry, které zajistí v maximální míře 
stejný rozsah pokrytí a nejmenší dopady  
na televizní diváky, v souladu s požadavky Strategie, 
a na základě žádosti držitelů celoplošných 
přídělů vydat příslušná individuální oprávnění 
nejpozději do 31. srpna 2016 na potřebnou dobu 
tak, aby bylo možno zahájit výstavbu přechodových 
sítí  

k datu stanovenému Strategií, nejpozději  
do 31. října 2016.“  

- Z Přílohy č. 2 - Věcný záměr hlavních 
legislativních úprav nezbytných pro uskutečnění 

                                                

1 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAC8GXTXQ  
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přechodu zemského digitálního televizního vysílání 
ze standardu DVB-T  
na standard DVB-T2, vyplývá:  

  
„A. Hlavní cíle legislativních úprav   

Hlavní věcné cíle, které je nutno prostřednictvím 
legislativního rámce vytvořeného pro účely realizace 
Přechodu  
na DVB-T2 a v návaznosti na Strategii správy spektra 
a Strategii zajistit, zahrnují zejména následující:  
1) Sestavení dvou celoplošných přechodových 
sítí a přechodové sítě  
pro regionální vysílání, tj. tranzitních (dočasných) sítí 
elektronických komunikací pro účely simultánního 
šíření DTT v novém spektrálně efektivnějším 
standardu DVB-T2/HEVC na bázi SFN (Single 
Frequency Network) („Přechodové sítě“) na základě 
stávajících vysílacích stanovišť a přidělení 
příslušných rádiových kmitočtů (individuální 
oprávnění) pro účely výstavby a provozování těchto 
Přechodových sítí. Cílem je umožnit souběžné šíření 
DTT ve standardu DVB-T/MPEG-2 a DVB-T2/HEVC 
(„Souběžné vysílání“) od poloviny roku 2016. V 
případě možnosti bude sestavena i Přechodová síť 
pro regionální vysílání. Souběžné vysílání 
komerčních TV stanic by mělo být zajištěno pro 
celoplošné programy stávajících sítí  
2, 3 a 4 tak, aby byla zajištěna možnost příjmu 
vysílání šířeného v rámci celoplošných 
Přechodových sítí  

při minimalizaci nezbytných úprav na straně 
veřejnosti. Toho lze dosáhnout prostřednictvím 
vydání individuálních oprávnění operátorům za 
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účelem zajištění vysílání ze stanovišť vysílačů 
sítí 1 – 3  
(v případě regionální Přechodové sítě  

ze stanovišť sítě 4) s technickými parametry, které 
zajistí v maximální míře stejný rozsah pokrytí a 
nejmenší negativní dopady  
na televizní diváky. V případě možností mezinárodní 
koordinace kmitočtů bude vhodné sestavit i 
Přechodovou síť  

pro regionální televize  
ze stanovišť sítě 4.“   

  
- Z Přílohy č. 1 - Strategie rozvoje zemského 
digitálního televizního vysílání, vyplývá:  

  
„5.1.2 Zajištění přídělů rádiových kmitočtů pro 
provozování Sítí DVB-T2  
V nejbližší době je také nutno zajistit sestavení a 
zprovoznění nejméně dvou celoplošných 
Přechodových sítí pro zajištění Souběžného vysílání 
a jedné (i když ne zcela celoplošné) sítě pro 
regionální vysílání.   
Souběžné vysílání bude zajištěno s využitím tří 
Přechodových postupně budovaných vysílacích sítí. 
Dvě Přechodové vysílací sítě budou na základě 
výsledků mezinárodní koordinace využívat 
stávající stanoviště a vysílače velkého výkonu 
(HP/HT) a rozsah pokrytí obyvatel ČR televizním 
signálem s přibližně shodnými technickými 
parametry, které zajistí  

v maximální míře stejný rozsah pokrytí jako 
stávající DVB-T sítě 1 – 3 a nejmenší negativní 
dopady na diváky. Třetí vysílací síť bude na základě 
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výsledků mezinárodní koordinace využívat 
především vysílače  
na stanovištích (síť 4) v hustě osídlených oblastech 
primárně pro jejich pokrytí. Rozsah pokrytí obyvatel 
ČR televizním signálem třetí Přechodové vysílací 
sítě bude záviset  
na úspěšné koordinaci technických parametrů 
jednotlivých vysílačů.  
  

5.4 Základní principy procesu Přechodu  
na DVB-T2  

Přechodové sítě  
Dvě celoplošné Přechodové sítě (označované dále 
jako A a B) jsou sestaveny a koordinovány jako 
celoplošné Sítě DVB-T2 na bázi časově omezených 
rádiových kmitočtů (do konce roku  

2020). Pokud to mezinárodní koordinační jednání 
umožní, bude využita i Přechodová síť (označována 
dále jako R) pro umístění regionálních televizních 
vysílání i pro využití provozovateli celoplošného 
vysílání ze sítě 4.  

Souběžné vysílání má zajistit divákům možnost po 
určité období přijímat DTT souběžně ve standardu 
DVB-T a DVB-T2. Jedná se tedy o zajištění šíření 
signálů  

ze stávajících stanovišť vysílačů stávajících sítí DTT 
1 – 4 přibližně se shodnými technickými parametry, 
které zajistí  

v maximální míře stejný rozsah pokrytí  
a nejmenší negativní dopady na diváky.   

Zajištění Souběžného vysílání programů České 
televize a celoplošných programů provozovatelů 
vysílání s licencí je možné realizovat dvěma 
celoplošnými Přechodovými sítěmi (jedné pro šíření 
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programů České televize, která může divákům 
poskytnout programy ve vysokém rozlišení v HD 
kvalitě, případně ve 4K), jejichž územní rozsah a 
vysílací stanoviště se může přiblížit stávajícímu 
územnímu rozsahu vysílací Sítě DVB-T 1 (dále jen 
„Síť 1“), resp. 2 (dále jen „Síť 2“).   
(str. 49) - Cílem rozvoje DTT je zajištění nových sítí, 
tj. zajištění rozvojových přídělů nových Sítí DVB-T2. 
Přechodová síť A je určena jako základ budoucí 
substituce stávající Sítě 1 na stejných stanovištích 
pro programy České televize a pro Souběžný provoz 
programů České televize. Druhá Přechodová síť B 
na vysílacích stanovištích Sítě 2 je určena pro 
Souběžný provoz programů komerčních televizí  
a bude posléze využita  

pro sestavení nových Sítí 22 a 23.„  

Článek 7, 
odst. 7, 
písm. a) 

a) žadatelem je držitel přídělu 
rádiových kmitočtů nezbytných 
k vybudování veřejné 
komunikační sítě pro šíření 
digitálního televizního vysílání 
standardu DVB-T na celém 
území České republiky; 

České 
Radiokomunikace a.s.  

(2) 

2. Článek 7 odst. 7 písm. a) – Současný stav v 
rozhlasové službě Textace PVRS: žadatelem je 
držitel přídělu rádiových kmitočtů nezbytných k 
vybudování veřejné komunikační sítě pro šíření 
digitálního televizního vysílání standardu DVB-T  

na celém území České republiky;  
  

Návrh (upravit textaci): žadatelem je držitel přídělu 
rádiových kmitočtů nezbytných  

k vybudování veřejné komunikační sítě pro 
zajištění veřejné sítě elektronických komunikací 
pro šíření digitálního televizního vysílání standardu 
DVB-T na celém území České republiky, a to v 
rozsahu dle Strategie rozvoje zemského 
digitálního televizního vysílání ze dne 20. 7. 2016 

  

Odůvodnění: Současné čtyři DVB-T celoplošné 
vysílací sítě jsou již vybudovány  

Akceptováno částečně. 
 

Protože navržená terminolo-
gická úprava týkající se veřejné 
sítě neodpovídá terminologii 
zákona o elektronických 
komunikacích, bylo 
připomínkované znění 
upraveno částečně takto: 

„…kmitočtů nezbytných 
k vybudování zajištění veřejné 
komunikační sítě…” 

 
Další rozšíření textu je 
redundantní, uvedený text 
vymezuje subjekty 
jednoznačně. 
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a v plném provozu. Jak je níže uvedeno, textace 
PVRS musí adekvátně stanovit, kdo je oprávněn o 
předmětná individuální oprávnění požádat a jakému 
subjektu je ČTÚ oprávněn v plném rozsahu vyhovět. 
Tento fakt explicitně vyplývá z Přílohy č. 1  

a 2 Strategie – viz:  
  

„Přechodová síť A je určena jako základ budoucí 
substituce stávající Sítě 1  

na stejných stanovištích pro programy České 
televize a pro Souběžný provoz programů České 
televize. Druhá Přechodová síť B  

na vysílacích stanovištích Sítě 2 je určena pro 
Souběžný provoz programů komerčních televizí 
a bude posléze využita pro sestavení nových Sítí 
22 a 23.„  

Článek 7, 
odst. 7, 
písm. b) 

b) rádiové kanály budou využity 
na stávajících vysílacích 
stanovištích celoplošných sítí 
DVB-T pouze pro zajištění 
časově omezeného 
souběžného vysílání DVB-T2 v 
rámci dvou celoplošných 
přechodových sítí nebo jedné 
regionálně členěné 
přechodové vysílací sítě; 

České  
Radiokomunikace a.s.  

 (3) 

3. Článek 7 odst. 7 písm. b) – Současný stav v 
rozhlasové službě  

Textace PVRS: rádiové kanály budou využity na 
stávajících vysílacích stanovištích celoplošných sítí 
DVB-T pouze pro zajištění časově omezeného 
souběžného vysílání DVB-T2 v rámci dvou 
celoplošných přechodových sítí nebo jedné 
regionálně členěné přechodové vysílací sítě;  
  

Návrh (upravit textaci): rádiové kanály budou využity 
na stávajících vysílacích stanovištích celoplošných 
sítí DVB-T pouze pro zajištění časově omezeného 
souběžného vysílání DVB-T2 v rámci dvou 
celoplošných přechodových sítí nebo a pokud to 
mezinárodní koordinační jednání umožní, bude 
využita i jedna neceloplošná přechodová síť pro 
umístění regionálních televizních vysílání, a to v 
rozsahu popsaném ve Strategii rozvoje 

Neakceptováno. 
 

Využití předmětných kmitočtů 
je určeno pro použití ve třech 
uvedených přechodových sítích 
DVB-T2.  
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zemského digitálního televizního vysílání ze dne 
20. 7. 2016 

  

Odůvodnění: Je nutné se striktně řídit Strategií, která 
definuje dvě celoplošné přechodové DVBT2 sítě s 
přibližně shodnými technickými parametry, které 
zajistí  

v maximální míře stejný rozsah pokrytí jako stávající 
DVB-T sítě 1 – 3. Strategie dále definuje třetí 
přechodovou síť, která je neceloplošná a 
koordinovaná na stanoviště vysílací sítě č. 4. Celkem 
se jedná o dvě celoplošné přechodové vysílací sítě, 

 a případně třetí přechodovou neceloplošnou vysílací 
sít. Nejedná se o dvě nebo  

(ve smyslu vylučovacím) jednu přechodovou vysílací 
síť, jak je uvedeno v návrhu PVRS.  

  
Viz: Příloha č. 1 Strategie -  „Souběžné vysílání bude 
zajištěno s využitím tří Přechodových postupně 
budovaných vysílacích sítí. Dvě Přechodové 
vysílací sítě budou na základě výsledků 
mezinárodní koordinace využívat stávající 
stanoviště  

a vysílače velkého výkonu  
(HP/HT) a rozsah pokrytí obyvatel ČR televizním 
signálem s přibližně shodnými technickými 
parametry, které zajistí  
v maximální míře stejný rozsah pokrytí jako 
stávající DVB-T sítě 1 – 3 a nejmenší negativní 
dopady na diváky. Třetí vysílací síť bude na základě 
výsledků mezinárodní koordinace využívat 
především vysílače  

na stanovištích (síť 4) v hustě osídlených oblastech 
primárně pro jejich pokrytí. Rozsah pokrytí obyvatel 
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ČR televizním signálem třetí Přechodové vysílací 
sítě bude záviset  
na úspěšné koordinaci technických parametrů 
jednotlivých vysílačů.  
  

Dvě celoplošné Přechodové sítě (označované dále 
jako A a B) jsou sestaveny a koordinovány jako 
celoplošné Sítě DVB-T2 na bázi časově omezených 
rádiových kmitočtů (do konce roku 2020). Pokud to 
mezinárodní koordinační jednání umožní, bude 
využita i Přechodová síť (označována dále jako R) 
pro umístění regionálních televizních vysílání i pro 
využití provozovateli celoplošného vysílání ze sítě 4.“  
 

Článek 7, 
odst. 7, 
poslední 
odstavec 

O okamžiku a způsobu udělení 
práv k těmto kmitočtům pro trvalé 
vysílací sítě DVB T2 bude pro 
zajištění naplnění 
harmonizačních záměrů 
Evropské unie na využívání 
rádiového spektra rozhodnuto na 
základě výsledků mezinárodních 
jednání a na základě národního 
rozhodnutí. Na základě výsledků 
mezinárodní koordinace může 
Úřad žadatelům podle písmene 
a) přidělit pro zajištění časově 
omezeného souběžného DVB-T2 
vysílání v rámci přechodových 
vysílacích sítí i další rádiové 
kanály. 

 

České  
Radiokomunikace a.s.  

 (4) 

4. Článek 7 odst. 7 písm. - poslední odstavec – 
Současný stav v rozhlasové službě  

Textace PVRS: O okamžiku a způsobu udělení práv 
k těmto kmitočtům pro trvalé vysílací sítě DVB-T2 
bude pro zajištění naplnění harmonizačních záměrů 
Evropské unie na využívání rádiového spektra51) 
rozhodnuto na základě výsledků mezinárodních 
jednání52) a na základě národního rozhodnutí53). 
Na základě výsledků mezinárodní koordinace může 
Úřad žadatelům podle písmene a) přidělit pro 
zajištění časově omezeného souběžného DVB-T2 
vysílání v rámci přechodových vysílacích sítí i další 
rádiové kanály.  
  
Návrh (prohodit a oddělit věty): Na základě 
výsledků mezinárodní koordinace může Úřad 
žadatelům podle písmene a) přidělit pro zajištění 
časově omezeného souběžného DVB-T2 vysílání 
v rámci přechodových vysílacích sítí i další 
rádiové kanály.  

Akceptováno. 
 

Text příslušně upraven. 
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O okamžiku a způsobu udělení práv k těmto 
kmitočtům pro trvalé vysílací sítě DVB-T2 bude 
pro zajištění naplnění harmonizačních záměrů 
Evropské unie na využívání rádiového spektra51) 
rozhodnuto na základě výsledků mezinárodních 
jednání52) a na základě národního rozhodnutí53).   

  

Odůvodnění: V tomto odstavci je nutné provést 
prohození a oddělení první a druhé věty. Druhá věta 
se vztahuje k přechodovým sítím, a proto by měla 
logicky následovat  
za podmínkami udělení individuálních oprávnění pro 
přechodové sítě. Věta první by měla být v 
samostatném odstavci až  

po textu o přechodových sítích, protože se týká 
trvalých (tedy finálních) vysílacích sítí.  
 

Článek 8, 
odst. 3 

V souvislosti s budoucím 
přidělením úseku 694 – 790 MHz 
pozemní pohyblivé službě, o němž 
informuje článek 6 odst. 4, dojde 
k reorganizaci pásma 470 – 
790 MHz v rozhlasové službě. 
Podrobný časový harmonogram 
využití kmitočtů v rozhlasové 
službě přechodnými a finálními 
sítěmi a způsob provedení 
související reorganizace pásma 
bude upraven technickým plánem 
přechodu, který bude vycházet 
z připravovaného evropského 
rozhodnutí k pásmu 700 MHz. 

České  
Radiokomunikace a.s.  

 (5) 

5. Článek 8 odst. 3 - Informace týkající se budoucího 
vývoje v rozhlasové službě  
Textace PVRS: (3) V souvislosti s budoucím 
přednostním přidělením úseku 694 – 790 MHz 
pozemní pohyblivé službě, o němž informuje článek 
6 odst. 4, dojde k reorganizaci pásma 470 – 790 MHz 
v rozhlasové službě. Podrobný časový 
harmonogram využití kmitočtů v rozhlasové službě 
přechodnými a finálními sítěmi a způsob provedení 
související reorganizace pásma bude upraven 
technickým plánem přechodu53), který bude 
vycházet z připravovaného evropského rozhodnutí k 
pásmu 700 MHz51).  

  
Návrh (doplnit textaci): (3) V souvislosti  

s budoucím přednostním přidělením úseku 694 – 790  

Neakceptováno, nadbytečné. 

 
Úřad uvedený kalendářní 
termín akceptuje a konstatuje, 
že je mj. důvodem zkrácené 
lhůty pro veřejnou konzultaci 
s cílovým termíněm účinnosti 
dokumentu podle citovaného 
usnesení vlády. Datum je již 
uvedeno v odůvodnění ve 
druhém odstavci a v odstavci 
s komentářem úprav článku 7. 
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MHz pozemní pohyblivé službě, o němž informuje 
článek 6 odst. 4, dojde k reorganizaci pásma 470 – 
790 MHz v rozhlasové službě. Podrobný časový 
harmonogram využití kmitočtů v rozhlasové službě 
přechodnými a finálními sítěmi a způsob provedení 
související reorganizace pásma bude upraven 
technickým plánem přechodu53), který bude 
vycházet  

z připravovaného evropského rozhodnutí k pásmu 
700 MHz51). Využívání kmitočtů pro dvě 
celoplošné přechodové a jednu regionálně 
členěnou přechodovou síť DVB-T2 a vydání 
příslušných individuální oprávnění bude možné 
nejpozději od 31. srpna 2016.  

  

Odůvodnění: Podrobný časový harmonogram, který 
bude vycházet z připravovaného evropského 
rozhodnutí k pásmu 700 MHz, však nezahrnuje 
zahájení využívání předmětných rádiových kmitočtů 
pro přechodové sítě. Proto navrhujeme do PVRS 
doplnit důležité termíny (31. srpna 2016), které jsou 
v souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 20. 
července 2016 č. 648 o Strategii (bod 2. a).  

 Texty – viz výše APMS 

(6) 

Český telekomunikační úřad („ČTÚ“) uveřejnil dne 
27. července 2016 výzvu k uplatnění připomínek 
k  návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití 
rádiového spektra č. PVP/10/XX.2016.Y pro 
kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz (dále „Návrh 
PVRS“).  

  
Klíčovou částí Návrhu PVRS je ustanovení obsažené 
v Oddílu 3, Článku 7 odst. 7, ve které ČTÚ navrhuje 
umožnění využívání tam uvedených rádiových 
kanálů pro účely vybudování a provozování 

Neakceptováno. 
 
Identifikace uživatelů kmitočtů 
popsaných v článku 7 odst. 7 je 
v souladu s dikcí Usnesení 
vlády ČR č. 648 ze dne 
20. července 2016, konkrétně 
stať II (3) a).  
 
Nejde o udělení nového 
přídělu. Úřad respektuje 
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přechodových sítí, ve smyslu odst. 2.6 Strategie 
(„Přechodové sítě“) přímo stávajícím držitelům 
přídělů rádiových kmitočtů pro šíření digitálního 
televizního vysílání standardu DVB-T.  
   
1. Připomínky ke konkrétním ustanovením 
návrhu opatření:  

  
a. K Čl. 7, odst. 7  

  
  
i. Do textu „O okamžiku a způsobu udělení práv 
k těmto kmitočtům pro trvalé vysílací sítě DVB-T2 
bude pro zajištění naplnění harmonizačních záměrů 
Evropské unie na využívání rádiového spektra51) 
rozhodnuto na základě výsledků mezinárodních 
jednání52) a na základě národního rozhodnutí53).“ 
doplnit, že o udělení práv bude rozhodnuto 
postupem dle § 21 zákona o elektronických 
komunikacích.   

Odůvodnění: Výběrové řízení dle tohoto paragrafu je 
jediný způsob udělení nového přídělu rádiových 
kmitočtů.  
 

stávající zákon 
o elektronických komunikacích, 
a pokud dojde k úpravě platné 
legislativy, Úřad ji bude 
respektovat. 

 Texty – viz výše APMS 

(7) 

a. K Čl. 7, odst. 7  

 
ii. Vypustit poslední větu: „Na základě výsledků 
mezinárodní koordinace může Úřad žadatelům podle 
písmene a) přidělit pro zajištění časově omezeného 
souběžného DVB-T2 vysílání v rámci přechodových 
vysílacích sítí i další rádiové kanály.“. 
Odůvodnění: Domníváme se, že další rádiové kanály 
mohou být přiděleny pouze po změně plánu využití 
č. PV-P/10 v řádném procesu, jehož součástí je i 

Akceptovány cíl a důvod, 
vysvětleno. 
 
Úřad se shoduje s argumentací 
přispěvovatele, že s 
popisovanými dalšími 
rádiovými kanály může být 
nakládáno až po konzultaci ke 
způsobu využití těchto kanálů. 
Detailní harmonogram využití 
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veřejná konzultace. Důkazem je i samotný 
odstavec  7, který v úvodní části definuje rádiové 
kanály pro pokročilejší technologie. Navrhujeme 
proto tuto větu vypustit.  
 

předmětných kmitočtů bude 
uveden v připravovaném 
novém vydání technického 
plánu přechodu. Odkaz na 
připravovaný plán přechodu je 
v PVRS-10 uveden v odkazu 
(č. 52). 
Záležitost se netýká jiných 
skupinových přidělení podle 
plánu GE-06 uvedených v této 
části plánu, a proto není důvod 
text PVRS-10 měnit. 
 

 Texty – viz výše APMS 

(8) 

b. K čl. 8 odst. 3 návrhu, poslední větě:  

 

„Podrobný časový harmonogram využití kmitočtů v 
rozhlasové službě přechodnými  

a finálními sítěmi a způsob provedení související 
reorganizace pásma bude upraven technickým 
plánem přechodu53), který bude vycházet z 
připravovaného evropského rozhodnutí k pásmu 700 
MHz51).“   
Odůvodnění: Schválená Strategie rozvoje zemského 
digitálního televizního vysílání říká (v příloze č. 1, 
dokument III/1), že „Ke konci roku 2017 se 
předpokládá dokončení potřebné mezinárodní 
kmitočtové koordinace finálních sítí, což umožní 
sestavit  

a do poloviny roku 2018 přijmout Technických plán 
přechodu.“ Návrh rozhodnutí EK  
o 700MHz (https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/use-470-790-mhzfrequency-band-
union) v čl. 5 ale uvádí, že „Do 30. června 2017 
členské státy přijmou a zveřejní své vnitrostátní plány  

Pozn.: Stanovisko 
připomínkujícího subjektu. 
 
Úřad sdílí stanovisko, že pro 
další průběh realizace 
přechodu na sítě DVB-T2 
budou určující finálně 
schválená znění citovaných 
dokumentů. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
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a harmonogramy ke splnění povinností plynoucích z 
článků 1 a 4 tohoto rozhodnutí.“.   
APMS očekává, že Česká republika naplní termín 
uvedený v návrhu rozhodnutí EK  
a v tomto termínu přijme a zveřejní plán nového 
využití kmitočtového pásma 700MHz, což dle 
časového plánu uvedeného ve Strategii rozvoje 
zemského digitálního televizního vysílání nemůže 
být učiněno formou technického plánu přechodu.  
 

  APMS 

(9) 

Obecné připomínky 

 

a. Možná nedovolená veřejná podpora  

   
Strategie rozvoje zemského digitálního televizního 
vysílání („Strategie“) v části 3.11(9) stanoví, že: 
„Realizace Strategie bude probíhat v návaznosti na 
řízení vedené u Evropské komise, přičemž k 
poskytnutí veřejné podpory může dojít nejdříve  
po schválení opatření Evropskou komisí.“  

   
Protože umožnění využívání Přechodových sítí a s 
tím související poskytnutí kompenzací v 
předpokládané výši 418 mil. Kč může představovat 
nedovolenou veřejnou podporu, považujeme v 
souladu s výše uvedeným konstatováním Strategie 
za nezbytné odložit realizaci těchto kroků do 
okamžiku, kdy bude známo stanovisko Evropské 
komise, přičemž z dostupných informací není patrné, 
že by k tomu mělo dojít před 31. srpnem 2016, které 
ČTÚ navrhuje jako lhůtu pro vydání individuálních 
oprávnění pro využívání Přechodových sítí.  

Obecná připomínka. 
Z hlediska PVRS nerelevantní. 
 
Problematika veřejné podpory 
bude prostřednictvím Úřadu 
pro ochranu hospodářské 
soutěže oznámena Evropské 
komisi za účelem posouzení 
jejího souladu s právem 
Evropské unie (z článku 107 
odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie). Výsledek 
posouzení nelze předjímat.  
A proto, v případě zjištění 
poskytnutí výhody, přijme 
odpovídající kroky příslušné 
rezortní ministerstvo ve 
spolupráci s věcně příslušnými 
orgány státní správy. 
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  APMS 

(10) 
Obecné připomínky 
 

b. Scházející zákonné zmocnění  
   

Bod „B“ 5(i)  přílohy č. 2 Strategie předpokládá, že 
musí dojít ke změně zákona č. 127/2005 Sb. o 
elektronických komunikacích, v platném znění, 
(„ZEK“) která teprve umožní přidělení individuálních 
oprávnění nezbytných pro provoz Přechodových sítí.   

  
Vzhledem k tomu, že k žádné takové změně ZEK 
dosud nedošlo, lze se domnívat, že navrhovaný 
způsob udělení individuálních oprávnění pro 
využívání Přechodových sítí  
v návrhu čl. 7 odst. 7 nemá oporu v ZEK.  

Obecná připomínka. 
 
Postup udělení individuálních 
oprávnění ke kmitočtům 
uvedeným v čl. 7 odst. 7 
PVRS-10 je v souladu s § 17 
a § 18 zákona o elektronických 
komunikacích a odpovídá dikci 
citovaného Usnesení vlády 
č. 648. 
 
Změna zákona v souladu se 
Strategií umožní potvrzení 
udělení individuálních 
oprávnění pro rádiové kmitočty 
nezbytných pro sestavení 
a provoz přechodových sítí. 

 
Komentáře a stanoviska subjektů – uvedeno pouze k informaci – nevypořádává se 

 

Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
stanoviska) 

Komentář, stanovisko Stanovisko ČTÚ 

  MPO 
(11) 

Připomínky Ministerstva průmyslu  
a obchodu k návrhu opatření obecné povahy – část 
plánu využití rádiového spektra č. PV-
P/10/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 
MHz 
02.08.2016 - 16:10 Mgr. Tomáš Frélich 
Ministerstvo průmyslu a obchodu uplatňuje k 
návrhu opatření obecné povahy – část plánu využití 
rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2016-Y pro 

Akceptováno, upraveny odkazy 
doplněním názvů dokumentů. 
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kmitočtové pásmo 470–960 MHz následující 
připomínky: 
Zásadní připomínky 
1) Do textu věty druhé čl. 7 odst. 7 druhém odstavci 
vložit odkaz na Strategii rozvoje zemského 
digitálního televizního vysílání, např. tím, že se 
konstatuje, že „V souladu  
s vládou přijatou Strategií rozvoje zemského 
digitálního televizního vysílání lze tyto rádiové 
kanály využívat  
pro přechodové sítě na základě individuálního 
oprávnění…“. 

  MPO 
(12) 

2) V čl. 7 odst. 7 a čl. 8 odst. 3 je nutné sjednotit 
terminologii „trvalé vysílací sítě DVB-T2“ x „finální 
sítě“. 

Akceptováno, čl. 8 upraven. 

  MPO 
(13) 

3) V čl. 7 odst. 7 za text písmene c) vložit jako první 
větu „Na základě výsledků mezinárodní koordinace 
může Úřad žadatelům podle písmene a) přidělit  
pro zajištění časově omezeného souběžného DVB-
T2 vysílání v rámci přechodových vysílacích sítí i 
další rádiové kanály.“. 

Text čl. 7 upraven, viz 
připomínka 4. 

  MPO 
(14) 

4) Do textu čl. 8 odst. 3 vložit odkaz  
na Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 
MHz v Unii a Strategii rozvoje zemského digitálního 
televizního vysílání. 
Doporučující připomínky 
1) V čl. 6 odst. 4 aktualizovat informace  
o WRC-15. 
2) V čl. 6 doplnit nový odstavec, který by  
se týkal o již přijatém Prováděcím rozhodnutí 
komise (EU) 2016/687 ze dne 28. dubna 2016, 

Akceptováno doplněním 
a úpravou odkazů a textu. 
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které se týká harmonizace kmitočtového pásma 
694-790 MHz pro zemské systémy k poskytování 
bezdrátových širokopásmových služeb 
elektronických komunikací a flexibilní vnitrostátní 
využívání v Unii. 

 
 


