
 
 
 

 

 

  
  

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. 
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
 
Sokolovská 219 
190 00 Praha 9 
 
 

V Praze dne 24. 7. 2012 
 

 
Vážený pane předsedo, 
 
 
 
v souvislosti s vyhlášením veřejné konzultace k návrhu opatření  obecné povahy 
(část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2012-Y pro kmitočtové 
pásmo 470–960 MHz) uveřejněného dne 26. 6. 2012 na webových stránkách 
ČTU, předkládám z pohledu České televize následující poznámky ke konzultaci 
k předmětnému dokumentu. 
 
Navržené opatření obecné povahy vychází z předpovědi ČTÚ, že v rámci 
světové radiokomunikační konference WRC, která se bude konat v roce 2015, 
dojde k rozhodnutí o přidělení frekvenčního úseku 694-790 MHz pohyblivé 
pozemní službě a bude možné využít tzv. digitální dividendu II. na území České 
republiky pro rozvoj vysokorychlostní mobilní komunikace. Tato předpověď je 
ovšem v tuto chvíli předčasná, a to nejenom z pohledu možného rozhodnutí 
WRC 2015 o přidělení frekvenčního úseku 694-790 MHz pohyblivé pozemní 
službě, nýbrž také z pohledu reálné aplikovatelnosti tohoto přidělení na našem 
území. V současné době totiž nejsou k dispozici závěry z mezinárodních studií o 
sdílení systémů pozemní pohyblivé služby se službami rozhlasovými, které jsou 
jednou z podmínek pro rozhodování na konferenci WRC 2015, také nejsou 
reálné zkušenosti s provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových 
mobilních radiokomunikačních sítí v pásmu 800 MHz (digitální dividenda I.) na 
území České republiky a neexistují studie proveditelnosti týkající se uvolňování 
700 MHz pásma pro pozemní pohyblivou službu. Přesto ČTÚ se chystá vydat 
opatření obecné povahy, kde limituje v odstavci (6) Článku 7 předmětného 
dokumentu vydávání individuálních oprávnění k využívání radiových kmitočtů 
s ohledem na realizaci digitální dividendy II. Česká televize jako provozovatel 
zemského digitálního vysílání televize veřejné služky předpokládá, že výše 
uvedené omezení nebude mít vliv na dostupnost/rozvoj digitální televize 
veřejné služby na území České republiky a že ČTÚ zajistí nerušený příjem 
programů České televize při budoucí koexistenci širokopásmových mobilních 
služeb provozovaných v pásmu 800 MHz se službami digitální televize. Česká 
televize dále předpokládá, že ČTÚ ve smyslu předchozích jednání pro ni vyhradí 
radiové kmitočty umožňující v rámci multiplexu veřejné služby plnit povinnosti i 



v oblasti rozvoje regionálního vysílání a dalších služeb tak, jak jí ukládá zákon a 
zároveň tím vytvoří prostor pro vysílání dalších televizních programů. 
 
Další poznámkou ke konzultaci je skutečnost, že předložený dokument na 
několika místech upřednostňuje ekonomické parametry při určování volby 
způsobu využívání pásma UHF. Až poté připouští socioekonomické hledisko pro 
televizní vysílání, jak je uvedeno například v odstavci (1) Článku 3. Televizní 
vysílání či další přenosové a komunikační systémy je ovšem nutné také 
posuzovat z pohledu kulturní a společenské potřeby, dopadů na občany 
v případě změn, universálnosti, kvality, stability a dostupnosti služeb a dalších 
hledisek. 
 
V odstavci (7), Článek 7 ČTÚ vyhradil na celém území České republiky radiové 
kanály 22, 24, 26, 27, 28 a 31 pro vysílání využívající pokročilejší technologie, 
než je DVB-T. Česká televize v souladu s § 3, odst. 1, písmena l) zákona č. 
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, žádá ČTÚ o 
uspořádání podrobnější konzultace na toto téma. 
 
Na základě výše uvedených poznámek ke konzultaci Česká televize navrhuje 
pozastavit proces vydávání nového opatření obecné povahy. 
 
   
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte mě kontaktovat. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 

    Petr Dvořák 
generální ředitel České televize 
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