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Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Ve věci žádosti ze dne 2. 12. 2016 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) týkajících se 
individuálních oprávnění v kmitočtovém pásmu 410–425 MHz, poskytuje Český telekomunikační 
úřad (dále jen „Úřad“) následující informace: 

 

Otázka č. 1: Uveďte počet celoplošných platných IO (tj. pro celé území ČR), které ČTÚ vydal 
v kmitočtovém úseku 410–414,25 /420–424,25 MHz k využívání rádiových kmitočtů, které by jeho 
držiteli umožňovalo provozovat celoplošnou mobilní síť určenou k poskytování veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací, jak předpokládá PVRS část 380–470 MHz? Uveďte počet 
platných celoplošných IO k dnešnímu dnu, nikoli údaje o konkrétním držiteli.  

Celkový počet platných individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen 
„IO“) v kmitočtovém úseku 410–414,25/420–424,25 MHz jsou dvě. V části, kde byly požadovány 
informace o územním rozsahu platnosti těchto IO, bylo vydáno samostatné rozhodnutí 
o neposkytnutí informace. 

 

Otázka č. 2: Lze vydat stejné celoplošné IO i jinému subjektu, jehož předmět se bude zcela 
krýt s již vydaným celoplošným IO podle otázky č 1, a to tak, aby obě celoplošná IO existovala 
současně? 

 Ve věci této žádosti o stanovisko bylo vydání rozhodnutí o neposkytnutí informace. 
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Otázka č. 3: Uveďte počet celoplošných platných IO v úseku 410–414,25 /420–424,25 MHz, 
u nichž jejich držitelé požádali o jeho technologickou neutralizaci ve smyslu technických podmínek 
uvedených v PVRS část 380–470 MHz, které umožňují, aby kmitočty v kmitočtovém úseku  
410,5–414,25/420,5–424,25 tj. aby z části IO nekrytého přídělem rádiových kmitočtů, byly 
využívány technologicky neutrálním způsobem? 

 Úřad neobdržel žádnou takovou žádost o technologickou neutralizaci. 
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