
Společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého telekomunikačního úřadu 
k veřejné konzultaci Evropské komise „Transforming the digital dividend opportunity into 

social benefits and economic growth in Europe“ 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  České  republiky a  Český  telekomunikační úřad  (dále  jen 
„MPO/ČTÚ“) vítají příležitosti vyjádřit se ve veřejné konzultaci k podkladovému dokumentu 
Evropské komise (EK) „Transforming the digital dividend opportunity into social benefits and 
economic  growth  in  Europe“.  ČTÚ  v rámci  veřejných  konzultací  a  následných workshopů 
konaných  na  podzim  2008  a  jaře  2009  konzultoval  s veřejností  otázky  budoucího  využití 
digitální dividendy se závěrem, že se dostalo podpory zavádění nových mobilních sítí a služeb 
elektronických komunikací a rozvoji digitálního TV vysílání. MPO v rámci vnitrostátní veřejné 
konzultace  k výše  uvedenému  dokumentu  Evropské  komise  obdrželo  2  příspěvky  od 
podnikatelů  v oboru  elektronických  komunikací.  Tyto  příspěvky  vyjadřovaly  podporu 
hodnocení situace ze strany EK a jejím návrhům uvedeným v konzultačním dokumentu.  

MPO/ČTÚ souhlasí, že digitální dividenda představuje  jedinečnou příležitost pro uspokojení 
vzrůstající  poptávky  po  rádiovém  spektru,  zejména  pro  nové  bezdrátové  služby  jako  je 
vysokorychlostní mobilní internet. 

MPO/ČTÚ  zároveň  souhlasí,  že  koordinovaný přístup  v rámci  kmitočtů  získaných  z digitální 
dividendy v pásmu 790‐862 MHz napříč EU, může zvýšit prospěch pro evropskou ekonomiku 
stejně tak i přinést pozitivní společenský dopad pro uživatele.  

MPO/ČTÚ  chápou  myšlenku  víceletých  strategických  programů  („multi‐annual  radio 
spektrum policy programme“) schvalovaných na návrh EK Evropským parlamentem a Radou 
tj.  nového  politického  institutu  revidovaného  regulačního  rámce  pro  sítě  a  služby 
elektronických komunikací  (čl. 8a odst. 3 revidované rámcové směrnice)  jako nástroj, který 
bude‐li  mít  vysokou  míru  objektivity  a  schopnost  reagovat  flexibilně  na  vývoj  techniky 
a potřeb  společnosti,    poslouží  i  ke  zvýšení  jistoty  pro  dlouhodobé  investice  v sektoru 
elektronických komunikací.  

K vybraným prvkům EU plánu/iniciativě (EU roadmap) MPO/ČTÚ uvádí: 

a) MPO/ČTÚ  souhlasí  s cílem  EK,  aby  bylo  naplněno  očekávání  spotřebitelů  zajištěním 
standardů  vysoké  kvality  pro  příjem  zemského  digitálního  televizního  vysílání.  Avšak 
vzhledem k tomu,  že podle  současného plánu přechodu bude v České  republice hlavní 
část přechodu dovršena k 11.  listopadu 2011, domníváme  se,  že deklarovaná podpora 
navazujícího zavádění spektrálně efektivnějších metod televizního vysílání, jako je použití 
standardů ekvivalentních  k H264/MPEG‐4  resp. DVB‐T2 po 1. lednu 2012, by měla být 
doplněna  pravidly  Evropské  komise  o možnostech  využití  státní  podpory  v tomto 
procesu (např. pro obnovu set‐top‐boxů s podporou těchto standardů).  

b) MPO/ČTÚ  identifikují z veřejných konzultací v České republice také potřebu podniknout 
řadu konkrétních aktivit pro zajištění přiměřené EMF odolnosti TV přijímačů proti rušení.  



c) MPO/ČTÚ  podporují  efektivní  přeshraniční  koordinaci  s ostatními  státy  s cílem 
dosáhnout  záměrů  Společenství  při  zajištění  potřeb  členských  států  jak  v oblasti 
mobilních  komunikací,  tak  televizního  vysílání.  V případě  České  republiky  nejde 
o koordinaci s nečlenskými státy Společenství. 

d) MPO/ČTÚ  jsou  názoru,  že otázka  využití  bílých  míst  a  rádiového  spektra  obecně  je 
záležitostí průběžného sledování všech nově vznikající technologií a vytváření podmínky 
pro jejich efektivní využití. 

Postoj MPO/ČTÚ k návrhům na naléhavá opatření 

a) MPO/ČTÚ  souhlasí  s tím,  že by měl být urychlen přechod na digitální  televizní vysílání 
a vypnutí  zemského  analogového  televizního  vysílání,  nicméně  toto  urychlení  musí 
vycházet  z  reálný  podmínek  zemí  vč. mezinárodních  závazků.  Přepracování  národních 
plánů  přechodu  od  analogového  k digitálnímu  vysílání  znamená  realizaci  komplexních 
provázaných  opatření,  zahrnujících  řadu  organizačních,  technických  a  ekonomických 
podmínek, u kterých je třeba dosáhnout konsenzu orgánů státní správy, podnikatelských 
subjektů i široké veřejnosti. Jsou názoru, že je účelné podniknout dostupná opatření, aby 
podíl  zemského  analogového  televizního  vysílání byl  k datu 1. ledna 2012 marginální  a 
nedocházelo  k dominovému  efektu,  kdy  zavádění mobilních  komunikačních  služeb  by 
řetězově negativně ovlivňovalo zejména dosud provozované zemské analogové televizní 
vysílání v některé zemi či některých zemích. 

b) MPO/ČTÚ  podporují  otevření  pásma  800 MHz  pro  služby  elektronických  komunikací 
navrhovaným  přijetím  harmonizovaných  technických  podmínek  v Evropě.  Za  základ 
považují technická řešení vypracovaná CEPT na základě mandátu EK. Současně poukazují, 
že  přijatá  opatření  nesmí  bránit  členským  státům  v samotném  dokončení  přechodu. 
V případě České republiky, kde je z důvodů nedostatku volných kmitočtů použita metoda 
dílčích přechodů po  jednotlivých oblastech,  je například nezbytné využívat dočasně pro 
zemské digitální televizní vysílání i kmitočty z 800 MHz pásma. 

MPO/ČTÚ děkují EK za možnost konzultace tohoto návrhu a budou dále s ní spolupracovat 
za účelem dosažení společného cíle stanoveného tímto konzultačním dokumentem.  

Současně  informují, že na základě skutečnosti, že základní záměry (tj. uvolnění pásma 790‐
862 MHz od  zemského  televizního vysílání a  jeho použití pro mobilní  komunikační  služby) 
získaly podporu ve výše uvedených veřejných konzultacích, byl již zahájen proces konzultací 
se  zainteresovanými  subjekty  k urychlení  přechodu.  Ustavením  „think‐tanku“ mají  záměr 
proces  koordinovat  a  návazně  na  přijímaná  opatření  EK  uspořádat  další  kolo  veřejných 
konzultací na přelomu roku 2009/2010. 

 


