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Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán státní správy podle
odst. 1 písmo b) zákona C. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"),
na základe výsledku verejné konzultace uskutecnené podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady
Úradu podle § 107 odst. 8 písmo b) bod 2 a k provedení § 17 odst. 4 zákona vydává

§ 108

opatrení obecné povahy c. OOP/13/04.2008-3,
kterým se mení opatrení obecné povahy c. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví
rozsah požadovaných údaju v žádosti o udelení individuálního oprávnení k využívání
rádiových kmitoctu.

Clánek 1

kterým
se stanoví
rozsah
Opatrení
obecné
povahy C. OOP/13/07.2005-1,
požadovaných údaju v žádosti o udelení individuálního oprávnení k využívání rádiových
kmitoctu, se mení takto:
V cI. 2 odst. 3 se za konec písmene n) doplnují písmena o) až q), která vcetne
poznámky pod carou C. 4 znejí:
o)

požadavek
DVB-T),

p)

požadavek
na hodnotu
ve standardu DVB-T),

q)

hodnota identifikátoru service_id4)

4)

na hodnotu identifikátoru

networkjd4)

identifikátoru

(u vysílání ve standardu

transport_streamjd4)

(u

vysílání

(u vysílání ve standardu DVB-T).

Sítový plán identifikacních oznacení datových sítí, datových toku a služeb sítí
zemského
digitálního televizního
vysílání c. SP/4/04.2008,
uverejnený
v cástce 8/2008 Telekomunikacního vestníku.".

Clánek 2

Úcinnost
Toto opatrení obecné povahy nabývá úcinnosti dnem 1. kvetna 2008.
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Oduvodnení

Opatrení obecné povahy C. OOP/13/04.2008-3 mení stávající všeobecné oprávnenl
C.OOP/13/07.2005-1.
Duvodem zmeny je rozšírení tohoto opatrení obecné povahy
o povinnosti dané Sítovým plánem identifikacních oznacení datových sítí, datových toku a
služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání c .. SP/4/04.2008. Podle navrženého
sítového plánu nekteré z identifikátoru, které musí být uvedeny v individuálním oprávnení,
navrhuje žadatel. Úrad je po posouzení stanoví. Z techto údaju Úrad povede verejne
dostupnou databázi. Z techto duvodu je nezbytné, aby žadatel predložil údaje soucasne se
žádostí o vydání individuálního oprávnení. Dále podle ustanovení § 18 zákona o
elektronických komunikacích, které se týká "vydání oprávnení k využívání rádiových
kmitoctu", se v odst. 1) písmo e) Úradu ukládá uvádet v tomto opatrení "identifikacní císla a
kódy" jsou-Ii pro daný druh radiokomunikacní služby nezbytné. Z výše uvedených duvodu je
nezbytné upravit znení OOP/13/07.2005-1, který stanovuje rozsah techto údaju.
úradu pro
Na základe § 130 zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního
vedení konzultací na diskusním míste Úrad zverejnil návrh opatrení obecné povahy a výzvu
k uplatnení pripomínek k návrhu opatrení na diskusním míste dne 13. února 2008.
V rámci verejné konzultace Úrad behem 30 dnu neobdržel pripomínky.

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu
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