
Formulár pro uplatnení pripomínek, stanovisek a názoru

NÁZEV NÁVRHU OPATRENí KE KONZULTACI:

Opatrení obecné povahy c. SPI41XX.2011-Y, kterým se stanoví identifikacní
oznacenísití, datových toku a slUŽeb sítí zemského digitálního televizního

vysílání

IDENTIFIKACNí ÚDAJE DOTCENÉHO SUBJEKTU:

Obchodní firma I název I jméno a príjmení:

Ceské Radiokomunikace a.S.

se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3,

IC (bylc)-li prideJfmo): 27444902

Kontaktní osoba (vc. telefonního císla a adresy elektronické pošty):

Ing. Jaroslav Vopalecký, útvar pro regulované telekomunikacní crnnot;ti
Tel.: (+420) 242417125 Fax: (+420) 242417595
Mob.: (+420) 736518367
Email: j.vopalecky@radiokomunikace.cz

DUVERNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACí:

Ceský telekomunikacní úrad bude považovat zde poskytnuté informace za duverné,
pouze pokud je dotcený subjekt oznací jako duverné nebo jako obChodní tajemství.

Ceský telekomunikacní úrad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou
údaju oznacených jako duverné nebo jako obchodní tajemstvl, a tyto údaje též uverejnit
podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro vedenI konzultací na diskusním míste.

Datum: 7. 4. 2011

Jméno a príjmení, funkce oprávnené osoby:

Podpis oprávnené osoby"):

*) V pripade zasláni tohoto fonnuláre elektronickou poštou nutno podepsat prlslušnou datovou zprávu
zarucenýmelektronickýmpodpisem.
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I. PRIPOMíNKY K JEDNOTLlVÝ.M CÁSTEM I USTANOVENíM NÁVRHU OPATRENí:

K vlastnímu zpusobu stanovení identifikátoru a jejich strukturování neuplatnujeme žádné
pripomínky.
Kontrolou databáze identifikátoru CTÚ na www stránkách ze dne 1. 3. 2011 Jsme
identifikovali následující nepr~no$ti,kteréje nutné odstranit.

evidenceCRa databáze identifikátoru CTÚnalezená nepfesnost

Vimperk49

Vimperk Chyb! c.kanálu

DomažliCé48

Dornažlice38 .Uveden starý vysflac Domažlice 38

Brno 59

Cybf v databázi CTÚ

~etohrad54

Doposud nenf zapsán (zpoždenf v publikaci)

olary49

rvolery 49 7apsános chybou jako Volery 49

~etohrad 3ó

Doposud nenf zapsán (zpoždenf v publikaci)

Nemanice48

Nernanice 38 'Uveden starý vysflac Nernanice 38

V tabulce Service_Idrovnež stažené z internetu chybí programy CT 00, NOV A 00 a
BARRANDOV DD, které vysíláme v rámci experimentuDVB- T2 (Prima HD je pridelena).

Odúvodnení požadavku:

Doporucujeme do Opatrení obecné povahyzahmou.t. zásadu provádení periodického
odsouhlasení evidence pridelených identifikátoru mezi CTÚ a provozovateli vysílání, který by
definoval termíny revizí a lhuty pro proverení a odstranení nedostatku. Jako u všech
podobných evidencních úloh lze predpokládat, že bude docházet k problémum pri aktualizaci
údaju J zejména u ukoncovaných vysílání.

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATRENí:

(Ceský telekomunikacní úrad k uplatnenýmstanoviskum a názorum prihlédne pri
konecném znení opatrení,avšak nevYporádáváje.)
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