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Čj. ČTÚ-54 997/2020-619 

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle 
§ 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 
zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 
zákona vydává opatřením obecné povahy 
 

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/12.2020-11 
kterou se mění opatřením obecné povahy vydaná část plánu využití rádiového spektra 

č. PV-P/1/11.2017-9 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz. 
 
 

Článek 1 

V článku 5 části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/11.2017-9 pro kmitočtové 
pásmo 146–174 MHz odstavec 22 zní: 

„(22) U stanic provozovaných uživatelem podle zákona1) je využívání kmitočtů, které 
není v souladu s podmínkami v článku 5, odst. 1, možné nejdéle do 31. prosince 2021.“ 

 

Článek 2 

Účinnost 

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2020. 

 

 

Odůvodnění 

Úřad vydal k provedení § 16 odst. 2 zákona opatření obecné povahy část plánu využití 
rádiového spektra č. PV-P/1/12.2020-11 (dále jen „část plánu“), kterým se stanoví technické 
parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 146 MHz do 174 MHz 
radiokomunikačními službami. 

Článek 5 stanovuje podmínky využití rádiových kmitočtů v pohyblivé službě. Stávající 
využití stanic provozovaných uživatelem podle zákona1) (dále jen „uživatel“) není v souladu 
s podmínkami stanovenými touto částí a uživateli byl v odst. 22 stanoven termín 
31. prosince 2020, do kterého má využívání kmitočtů ukončit. 

Z podnětu uživatele, který z důvodů omezení způsobených mimořádnými opatřeními 
ke zvládnutí pandemie covid-19 nebude daný termín schopen dodržet, Úřad vzhledem 
k důležitosti provozovaných stanic pro plnění úkolů uživatele a vzhledem k tomu, že úpravou 
termínu nedojde k omezení využívání příslušných kmitočtů dalším uživatelům rádiového 

                                                           
1 Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky. 



spektra, provedl změnu části plánu využití rádiového spektra vydáním části plánu využití 
rádiového spektra, kterou se mění příslušný odstavec. Dále bude Úřad postupovat podle § 19 
odst. 3 zákona. 

Na základě § 130 zákona a podle pravidel Českého telekomunikačního úřadu 
pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne 27. listopadu 2020 návrh změny 
opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/12.2020-11 a výzvu 
k uplatnění připomínek na diskusním místě. Na základě skutečnosti, že změna se nedotkne 
dalších uživatelů rádiového spektra, a z důvodu hrozícího rizika z prodlení, Úřad podle § 130 
odst. 6 zákona zkrátil lhůtu pro podání připomínek v rámci veřejné konzultace na 5 pracovních 
dní. Během veřejné konzultace Úřad neobdržel žádné připomínky k této změně části plánu. 

 

 

 

 

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu 

 

 
 
 
 

Mgr. Ing. Hana Továrková, v.r. 
předsedkyně Rady 
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