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Dotčený subjekt:  
Ministerstvo informatiky 
Havelkova  2428/2 
130 00   Praha 3 
IČ 86594346 
Kontaktní osoba oprávněná o připomínkách uplatněných dotčeným subjektem 
s Úřadem jednat:  
JUDr. Milena Macková, ředitelka odboru elektronických komunikací 
Telefon 221 008 535, E-mail: milena.mackova@micr.cz 
 
Adresát:  
Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
Praha 9 
 
Zasláno v elektronické podobě na elektronickou adresu Úřadu:  
podatelna@ctu.cz 
 
 

 
V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm a) zákona č. 127/2005 Sb. 
a v souladu s dokumentem „Pravidla Českého telekomunikačního úřadu 

pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě“ čl. 3 odst. 
2 a čl. 6 se Ministerstvo informatiky zapojuje do konzultace k návrhu 

opatření obecné povahy 
 

 OOP/12/XX.2005, 
kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících 

z přídělu rádiových kmitočtů. 
 

 
 
A: Obecné připomínky k návrhu opatření – zásadní 

1)      Chybí odůvodnění navrhovaného opatření obecné povahy (viz § 6, odst. 4   
písm. b) a § 124 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.), v němž by bylo možné 
vyjasnit některé pojmy případně ustanovení, jejichž význam není zcela zřejmý 
nebo je zavádějící. 

 Ustanovení § 124 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích nelze vykládat 
 tak, že odůvodnění opatření obecné povahy je až součástí platného textu, ne 
 však návrhu. Bylo by to v rozporu s povinností dodržovat zásadu 
 transparentnosti (viz rovněž § 172 odst. 1 nového správního řádu – zákon 
 č. 500/2004 Sb.).  

 
2) V návrhu nejsou vymezeny postupy pro případ, že se jedná o částečný nebo 

úplný převod práv k přídělu rádiových kmitočtů.   
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B. Připomínky k jednotlivým částem návrhu opatření – zásadní 
 
1) Článek 1 – celý článek vypustit jako nadbytečný, protože jeho obsah je již 

uveden v §23 zákona č. 127/2005 Sb. 
2) Článek 2, úvodní věta – vložit mezi slova „povinen  oznámit“  slovo 

„prokazatelně“ z důvodu zpřesnění způsobu oznámení.  
3) Článek  3, úvodní věta – přeformulovat ve smyslu přesnější formulace a obecné 

připomínky v bodě 2) takto: „Žádost společně předkládají stávající držitel a 
nabyvatel“. Dále vymezit postup pro úplný a částečný převod práv. 

4) Článek 3, odst. 1, bod c) – specifikovat o jaké další informace se jedná nebo 
vypustit. 

5) Článek 3, odst. 1, bod e) – zpřesnit text takto: vypustit poslední dvě slova „této 
žádosti“ a nahradit je textem „tohoto souhlasu s převodem práv“. 

  
 
  
  
 
 
Praha, dne 2. 6. 2005    JUDr. Milena Macková,  
      ředitelka odboru elektronických komunikací 
                                                                  v.z. Ing. F. Hesoun 
 


