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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

18. října 2016 
 

ČTÚ-97 465/2016-613 Miler / 224004677 24. října 2016 

 
 
Vážení, 
 

Vaším dopisem ze dne 18. října 2016 žádáte o poskytnutí všech relevantních informací 
o podmínkách oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a přídělů rádiových kmitočtů 
provozovatelů Vysílací sítě 2 (Multiplex 2), Vysílací sítě 3 (Multiplex 3) a Vysílací sítě 4 
(Multiplex 4), s výjimkou informací výlučně se týkajících údajů o osobách držitelů individuálních 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, resp. s výjimkou technických údajů o přidělených 
kmitočtech. 

Český telekomunikační úřad, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, Vaší žádosti vyhovuje a požadované informace zasílá v příloze tohoto 
dopisu. 

 
S pozdravem 

 
 

Ing. Jiří Duchač v.r. 
ředitel odboru 

správy kmitočtového spektra 
 

 
 
Seznam příloh: 

 
1. Podmínky individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby 

provozovatelů Vysílací sítě 2 (Multiplex 2), Vysílací sítě 3 (Multiplex 3) a Vysílací sítě 4 
(Multiplex 4). 

2. Podmínky přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační Vysílací sítě 2 
(Multiplex 2) 

3. Podmínky přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační Vysílací sítě 3 
(Multiplex 3) 

4. Podmínky přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační Vysílací sítě 4 
(Multiplex 4) 

 
 
Vypraveno dne: 25. 10. 2016 
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Příloha 1 
 
Podmínky individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové 
služby provozovatelů Vysílací sítě 2 (Multiplex 2), Vysílací sítě 3 (Multiplex 3) a 
Vysílací sítě 4 (Multiplex 4). 
 
D.1 
a) Držitel oprávnění je povinen zajistit, že na přiděleném rádiovém kmitočtu budou šířeny televizní 
programy prostřednictvím digitálního vysílání ve standardu DVB-T, přičemž šířením televizních 
programů, tj. obrazového a zvukového obsahu, se rozumí přenos programů uživatelům prováděný 
na základě smluvního vztahu mezi sestavovatelem programu, tj. provozovatelem vysílání podle 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 
předpisů, a držitelem tohoto oprávnění. 
b) Držitel oprávnění je oprávněn šířit pouze programy, které jsou v souladu se zákonem č. 231/2001 
Sb., nesmí do jejich obsahu zasahovat, tzn. musí je šířit současně, úplně a v nezměněné podobě. 
c) Držitel oprávnění je povinen umožnit využívání přiděleného rádiového kmitočtu v souladu s § 83 
odst. 9 zákona. 
d) Držitel oprávnění je povinen sdělit Českému telekomunikačnímu úřadu údaje o volné kapacitě 
datového toku sítě v souladu s § 72c zákona. 
 
D.2 
V případě výskytu rušení způsobeného provozem vysílacího zařízení je držitel oprávnění povinen 
učinit vhodná ochranná opatření k jeho odstranění na vlastní náklady. Pokud nedojde k odstranění 
rušení výše uvedeným způsobem, Český telekomunikační úřad stanoví nové technické parametry 
přiděleného rádiového kmitočtu, případně vydá rozhodnutí o odnětí tohoto oprávnění. 
 
D.3 
Správní orgán si vyhrazuje právo změnit přidělený rádiový kmitočet a jeho technické parametry 
ještě před uplynutím doby platnosti oprávnění. 
 
D.4 
Držitel oprávnění je povinen sdělit správnímu orgánu datum zahájení využívání přiděleného 
rádiového kmitočtu.



 3/8 

Příloha 2 
 
Podmínky přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační Vysílací sítě 2 
(Multiplex 2) 
 

Práva a povinnosti vyplývající z přídělu rádiových kmitočtů: 
a) práva jsou udělena k využívání rádiových kmitočtů, které jsou nezbytné pro vybudování jedné  sítě 

elektronických komunikací pro šíření digitálního televizního vysílání standardu DVB-T na celém území 
České republiky a s tímto vysíláním souvisejících služeb nebo dalších služeb elektronických komunikací, 
které lze poskytovat v rámci disponibilního datového toku. Do 30.6.2007 je rozsah sítě vymezen 
skupinovými přiděleními telekomunikační sítě A pro šíření DVB-T, stanovené Přílohou č. 10/9.2004 pro 
kmitočtové pásmo 470-960 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, která byla uveřejněna dne 
20. září 2004 v částce 9/2004 Telekomunikačního věstníku. V návaznosti na výsledky druhé části 
Regionální radiokomunikační konference ITU Úřad stanoví do 31.12.2006 další postup, týkající se 
kmitočtů nutných pro sestavení celoplošné sítě, 

b) držitel přídělu rádiových kmitočtů (dále jen „příděl“) je povinen vždy nejpozději do 6 měsíců zajistit 
účelné využívání přidělených rádiových kmitočtů tak, aby vysílací síť pokrývala maximální možné území i 
počet obyvatel v hranicích příslušného skupinového přidělení, které bude využitelné, za předpokladu, že  
to požadují oprávnění provozovatelé  televizního vysílání, jejichž program je možno v rámci sítě 
elektronických komunikací šířit, nebo to stanoví zvláštní právní předpisy, 

c) pro účely převodu je tento příděl nedělitelný, tzn. je možný převod pouze všech rádiových kmitočtů 
v přídělu a pro celé území České republiky za podmínek stanovených v § 23 zákona o elektronických 
komunikacích a v opatření obecné povahy vydaného na jeho základě Úřadem, 

d) držitel přídělu je povinen dodržovat zejména podmínky využívání rádiových kmitočtů, které vyplývají 
z individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaných na základě dřívějších právních 
předpisů: 
1. držitel přídělu je povinen na přidělených kmitočtech šířit televizní programy prostřednictvím 

digitálního vysílání ve standardu DVB-T, přičemž šířením televizních programů, tj. obrazového a 
zvukového obsahu, se rozumí přenos programů uživatelům prováděný na základě smluvního vztahu 
mezi sestavovatelem programu, tj. provozovatelem vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a provozovatelem sítě 
zemských vysílačů, tj. držitelem tohoto přídělu, 

2. držitel přídělu je oprávněn šířit pouze programy, které jsou v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., 
nesmí do jejich obsahu zasahovat, tzn. musí je šířit současně, úplně a v nezměněné podobě, 

3. držitel přídělu je povinen umožnit šíření minimálně čtyř televizních programů, jejichž kvalita musí 
dosahovat minimálně úrovně standardu PAL, 

4. držitel přídělu je povinen zajistit přenos dat pro elektronického programového průvodce (EPG), který 
je šířen jako nedílná součást souhrnného datového toku a musí obsahovat informace o všech 
televizních programech v tomto datovém toku obsažených, 

5. držitel přídělu je povinen vyhradit v souhrnném datovém toku část datového toku pro šíření zákonem 
stanoveného počtu programů provozovatele vysílání podle zákona  č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost zaniká, pokud provozovatel vysílání ze zákona za 
účelem šíření svých programů uzavřel smluvní vztah s provozovatelem jiné sítě, než s držitelem 
tohoto přídělu, 

6. držitel přídělu je povinen při zajišťování sítě elektronických komunikací dodržovat příslušné právní 
předpisy, plány využití kmitočtového spektra, vydaná opatření Úřadu a normy ČSN, a to i ty, které 
budou vydány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

7. držitel přídělu je povinen zajistit, aby technické parametry sítě elektronických komunikací odpovídaly 
příslušným doporučením ITU a normám ETSI, 

8. držitel přídělu je povinen řešit v součinnosti s provozovateli jiných sítí elektronických komunikací 
nebo zařízení rovněž případy vzájemného rušení mezi jím zajišťovanou sítí a sítěmi elektronických 
komunikací zajišťovanými a zařízeními provozovanými jinými osobami,   

e) doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů je do 11. května 2021, 
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f) držitel přídělu je povinen respektovat postup a podmínky pro využívání kmitočtů v pásmu 470-980 MHz, 
které budou stanoveny a zveřejněny Úřadem v návaznosti na výsledky a závěry druhé části Regionální 
radiokomunikační konference ITU, která se uskuteční v roce 2006.
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Příloha 3 
 
Podmínky přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační Vysílací sítě 3 
(Multiplex 3) 
 

Práva a povinnosti vyplývající z přídělu rádiových kmitočtů: 
a) práva jsou udělena k využívání rádiových kmitočtů, které jsou nezbytné pro vybudování jedné  sítě 

elektronických komunikací pro šíření digitálního televizního vysílání standardu DVB-T na celém území 
České republiky a s tímto vysíláním souvisejících služeb nebo dalších služeb elektronických komunikací, 
které lze poskytovat v rámci disponibilního datového toku. Do 30.6.2007 je rozsah sítě vymezen 
skupinovými přiděleními telekomunikační sítě B pro šíření DVB-T, stanovené Přílohou č. 10/9.2004 pro 
kmitočtové pásmo 470-960 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, která byla uveřejněna dne 
20. září 2004 v částce 9/2004 Telekomunikačního věstníku. V návaznosti na výsledky druhé části 
Regionální radiokomunikační konference ITU Úřad stanoví do 31.12.2006 další postup, týkající se 
kmitočtů nutných pro sestavení celoplošné sítě, 

b) držitel přídělu rádiových kmitočtů (dále jen „příděl“) je povinen vždy nejpozději do 6 měsíců zajistit 
účelné využívání přidělených rádiových kmitočtů tak, aby vysílací síť pokrývala maximální možné území i 
počet obyvatel v hranicích příslušného skupinového přidělení, které bude využitelné, za předpokladu, že 
to požadují oprávnění provozovatelé televizního vysílání, jejichž program je možno v rámci sítě 
elektronických komunikací šířit, nebo to stanoví zvláštní právní předpisy, 

c) pro účely převodu je tento příděl nedělitelný, tzn. je možný převod pouze všech rádiových kmitočtů 
v přídělu a pro celé území České republiky za podmínek stanovených v § 23 zákona o elektronických 
komunikacích a v opatření obecné povahy vydaného na jeho základě Úřadem, 

d) držitel přídělu je povinen dodržovat zejména podmínky využívání rádiových kmitočtů, které vyplývají 
z individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaných na základě dřívějších právních 
předpisů: 
1. držitel přídělu je povinen na přidělených kmitočtech šířit televizní programy prostřednictvím 

digitálního vysílání ve standardu DVB-T, přičemž šířením televizních programů, tj. obrazového a 
zvukového obsahu, se rozumí přenos programů uživatelům prováděný na základě smluvního vztahu 
mezi sestavovatelem programu, tj. provozovatelem vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a provozovatelem sítě 
zemských vysílačů, tj. držitelem tohoto přídělu, 

2. držitel přídělu je oprávněn šířit pouze programy, které jsou v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., 
nesmí do jejich obsahu zasahovat, tzn. musí je šířit současně, úplně a v nezměněné podobě, 

3. držitel přídělu je povinen umožnit šíření minimálně čtyř televizních programů, jejichž kvalita musí 
dosahovat minimálně úrovně standardu PAL, 

4. držitel přídělu je povinen zajistit přenos dat pro elektronického programového průvodce (EPG), který 
je šířen jako nedílná součást souhrnného datového toku a musí obsahovat informace o všech 
televizních programech v tomto datovém toku obsažených, 

5. držitel přídělu je povinen vyhradit v souhrnném datovém toku část datového toku pro šíření zákonem 
stanoveného počtu programů provozovatele vysílání podle zákona  č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost zaniká, pokud provozovatel vysílání ze zákona za 
účelem šíření svých programů uzavřel smluvní vztah s provozovatelem jiné sítě, než s držitelem 
tohoto přídělu, 

6. držitel přídělu je povinen při zajišťování sítě elektronických komunikací dodržovat příslušné právní 
předpisy, plány využití kmitočtového spektra, vydaná opatření Úřadu a normy ČSN, a to i ty, které 
budou vydány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

7. držitel přídělu je povinen zajistit, aby technické parametry sítě elektronických komunikací odpovídaly 
příslušným doporučením ITU a normám ETSI, 

8. držitel přídělu je povinen řešit v součinnosti s provozovateli jiných sítí elektronických komunikací 
nebo zařízení rovněž případy vzájemného rušení mezi jím zajišťovanou sítí a sítěmi elektronických 
komunikací zajišťovanými a zařízeními provozovanými jinými osobami,   

g) doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů je do 10. ledna 2024, 
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h) držitel přídělu je povinen respektovat postup a podmínky pro využívání kmitočtů v pásmu 470-960 MHz, 
které budou stanoveny a zveřejněny Úřadem v návaznosti na výsledky a závěry druhé části Regionální 
radiokomunikační konference ITU, která se uskuteční v roce 2006.
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Příloha 4 
 
Podmínky přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační Vysílací sítě 4 
(Multiplex 4) 
 

Práva a povinnosti vyplývající z přídělu rádiových kmitočtů: 
a) práva jsou udělena k využívání rádiových kmitočtů, které jsou nezbytné pro vybudování jedné  sítě 

elektronických komunikací (dále jen „komunikační síť“), pro šíření digitálního televizního vysílání 
standardu DVB-T na celém území České republiky a s tímto vysíláním souvisejících služeb nebo dalších 
služeb elektronických komunikací, které lze poskytovat v rámci disponibilního datového toku. Do 
30.6.2007 je rozsah komunikační sítě vymezen skupinovými přiděleními telekomunikační sítě C pro šíření 
DVB-T, stanovené Přílohou č. 10/9.2004 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz k plánu využití 
kmitočtového spektra, která byla uveřejněna dne 20. září 2004 v částce 9/2004 Telekomunikačního 
věstníku. V návaznosti na výsledky druhé části Regionální radiokomunikační konference ITU Český 
telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“), stanoví do 31.12.2006 další postup, týkající se kmitočtů nutných 
pro sestavení celoplošné komunikační sítě, 

b) držitel přídělu je povinen vždy nejpozději do 6 měsíců zajistit účelné využívání přidělených rádiových 
kmitočtů tak, aby vysílací síť pokrývala maximální možné území i počet obyvatel v hranicích příslušného 
skupinového přidělení, které bude využitelné, za předpokladu, že  to požadují oprávnění provozovatelé  
televizního vysílání, jejichž program je možno v rámci komunikační sítě šířit, nebo to stanoví zvláštní 
právní předpisy, 

c) pro účely převodu je tento příděl nedělitelný, tzn. je možný převod pouze všech rádiových kmitočtů 
v přídělu a pro celé území České republiky za podmínek stanovených v § 23 zákona a v opatření obecné 
povahy vydaného na jeho základě Úřadem, 

d) držitel přídělu je povinen dodržovat zejména podmínky využívání rádiových kmitočtů, které vyplývají 
z individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaných na základě dřívějších právních 
předpisů: 
1. držitel přídělu je povinen na přidělených kmitočtech šířit televizní programy prostřednictvím 

digitálního vysílání ve standardu DVB-T, přičemž šířením televizních programů, tj. obrazového a 
zvukového obsahu, se rozumí přenos programů uživatelům prováděný na základě smluvního vztahu 
mezi sestavovatelem programu, tj. provozovatelem vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a provozovatelem sítě 
zemských vysílačů, tj. držitelem tohoto přídělu, 

2. držitel přídělu je oprávněn šířit pouze programy, které jsou v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., 
nesmí do jejich obsahu zasahovat, tzn. musí je šířit současně, úplně a v nezměněné podobě, 

3. držitel přídělu je povinen umožnit šíření minimálně čtyř televizních programů, jejichž kvalita musí 
dosahovat minimálně úrovně standardu PAL, 

4. držitel přídělu je povinen zajistit přenos dat pro elektronického programového průvodce (EPG), který 
je šířen jako nedílná součást souhrnného datového toku a musí obsahovat informace o všech 
televizních programech v tomto datovém toku obsažených, 

5. držitel přídělu je povinen vyhradit v souhrnném datovém toku část datového toku pro šíření zákonem 
stanoveného počtu programů provozovatele vysílání podle zákona  č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost zaniká, pokud provozovatel vysílání ze zákona za 
účelem šíření svých programů uzavřel smluvní vztah s provozovatelem jiné komunikační sítě, než s 
držitelem tohoto přídělu, 

6. držitel přídělu je povinen při zajišťování komunikační dodržovat příslušné právní předpisy, plány 
využití kmitočtového spektra, vydaná opatření Úřadu a normy ČSN, a to i ty, které budou vydány po 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

7. držitel přídělu je povinen zajistit, aby technické parametry komunikační sítě odpovídaly příslušným 
doporučením ITU a normám ETSI,  

8. držitel přídělu je povinen řešit v součinnosti s provozovateli jiných komunikačních sítí nebo zařízení 
rovněž případy vzájemného rušení mezi jím zajišťovanou komunikační sítí a komunikačními sítěmi 
zajišťovanými a zařízeními provozovanými jinými osobami,   

i) doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů je do 4. března 2022, 
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j) držitel přídělu je povinen respektovat postup a podmínky pro využívání kmitočtů v pásmu 470-960 MHz, 
které budou stanoveny a zveřejněny Úřadem v návaznosti na výsledky a závěry druhé části Regionální 
radiokomunikační konference ITU, která se uskuteční v roce 2006. 

 
 


