
                                                                                      
 

Bankovní spojení: IČ: 25224905 DIČ: CZ25224905 Telefon: +420 377676149 
Československá obchodní banka E-mail: rticz@rticz.com Fax: +420 377676666 

č. ú. 279921893 / 0300 http://www.rticz.com  
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10373 

 

RTI cz s.r.o. 
Zikmunda Wintra 1282/21 

301 00 Plzeň 3 

 
 
Český telekomunikační úřad 
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V Plzni dne: 27. 10. 2016 
 
Připomínky k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra           
č. PV-P/21/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz 

 

Společnost RTI cz s.r.o., IČ: 25224905, se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Plzeň uplatňuje 

následující připomínky k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra           

č. PV-P/21/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz. (dále jen „OOP“). 

Konkrétně pak: 

1. K oddílu 7, čl. 15 odst. 3  

     Kde  došlo k rozšíření pojmu na: 

     „(3) Národní skupinová přidělení pro zemské digitální vysílání lze využít pouze držitelem přídělu 

rádiových kmitočtů. Úřad může jednotlivá národní skupinová přidělení slučovat. Počet práv je 

omezen a odpovídá počtu národních skupinových přidělení a přidělení zemským stanicím 

stanovených Dohodou.... „ 

    Žádáme o doplnění definice tohoto pojmu „Národní skupinová přidělení“, resp. jeho vysvětlení, 

vč. konkrétní dopadů. 

    Odůvodnění: ČTÚ doplnilo předložený návrh OOP bez vysvětlení tohoto pojmu, resp. kroku vč. 

dopadu uvedené změny. 

 

2. K oddílu 7, čl. 15 odst. 6 

  „(6) Do doby přijetí národního rozhodnutí o využití III. pásma pro rozvoj zemského televizního 

vysílání nejsou udělovány příděly rádiových kmitočtů ani individuální oprávnění pro využití přidělení 

zemským stanicím se spektrální maskou DVB-T uvedenou v Dohodě.“ 

     Navrhujeme tento odstavec blíže specifikovat. 

     Odůvodnění: ČTÚ neodůvodňuje návrh tohoto ustanovení.  
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3. K oddílu 7, čl. 15 odst. 7 

„(7) Individuální oprávnění k využívání kmitočtů, které nejsou součástí skupinových přidělení nebo 

přidělení zemským stanicím podle Dohody, nejsou vydávána.“ 

     Navrhujeme tento odstavec blíže specifikovat.  

     Odůvodnění: ČTÚ neodůvodňuje návrh tohoto ustanovení.  

 
 

S pozdravem, 

Roman Kropáček 
provozní ředitel 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Tel.: +420 606 657 400 
E-mail: kropacek@rticz.com 
 


