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 A. Normativní část 

30.	 Opatření	 obecné	 povahy	 č.	 OOP/13/11.2022-21,	 kterým	 se	 zrušuje	 opatření	 obecné	 povahy	
č.	 OOP/13/07.2005-1,	 kterým	 se	 stanoví	 rozsah	 požadovaných	 údajů	 v	 žádosti	 o	 udělení	
individuálního	 oprávnění	 k	 využívání	 rádiových	 kmitočtů,	 a	 opatření	 obecné	 povahy	
č.	OOP/13/04.2008-3,	kterým	se	mění	opatření	obecné	povahy	č.	OOP/13/07.2005-1,	kterým	se	
stanoví	rozsah	požadovaných	údajů	v	žádosti	o	udělení	individuálního	oprávnění	k	využívání	
rádiových	kmitočtů.

(reprodukce dokumentu na str. 564 – 565)
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  Praha 29. listopadu 2022 
 Čj. ČTÚ-40 607/2022-613 

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 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 § 17 odst. 4 zákona 
vydává  

opatření obecné povahy č. OOP/13/11.2022-21, 
kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví 

rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů, a opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění 

opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných 
údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Článek 1 
 

Zrušuje se: 
1. Opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah 

požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů,  

2. Opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné 
povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů 
v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Článek 2 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. 

Odůvodnění 
 

Úřad vydává toto opatření obecné povahy v návaznosti na vydání opatření obecné povahy 
č. OOP/13/6.2022-5, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení 
individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „OOP-13“) ze dne 1. června 
2022. 

Po vydání OOP-13 bylo Úřadem zjištěno, že článkem 3 (Zrušovací ustanovení) OOP-13 
nebylo, byť to bylo úmyslem Úřadu, formálně zrušeno opatření obecné povahy 
č. OOP/13/07.2005-1 a jeho první změna (OOP/13/04.2008-3), když došlo pouze ke zrušení jeho 
druhé a poslední změny (OOP/13/06.2008-6). Aby se eliminovala možnost vzniku případných 
aplikačních a interpretačních problémů, a to zvláště za situace, kdy formálně nezrušená opatření 
obecné povahy řeší stejnou problematiku (rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení 
individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů různými radiokomunikačními službami) 
jako OOP-13, je proto nutné opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 a jeho novelizaci 
opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3 dodatečně zrušit tímto zrušovacím opatřením 
obecné povahy, neboť nastalý stav nebyl záměrem Úřadu. Záměrem Úřadu bylo již na základě 
OOP-13 zcela nahradit OOP/13/07.2005-1, ve znění pozdějších změn.  

V návaznosti na výše uvedené tak článek 1 zrušuje opatření obecné povahy 
č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení 
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individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ve znění opatření obecné povahy 
č. OOP/13/04.2008-3. 

 
Článek 2 stanoví účinnost opatření obecné povahy č. OOP/13/11.2022-21, kterým se 

zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah 
požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3. 

*** 

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení 
konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne 18. října 2022 návrh opatření obecné povahy 
č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení 
individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a výzvu k podávání připomínek na 
diskusním místě. 

V rámci veřejné konzultace Úřad během 30 dnů neobdržel připomínky. 
 
 

 
 

za Radu Českého telekomunikačního úřadu: 
 
 

Mgr. Ing. Hana Továrková 
předsedkyně Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
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 B. Informativní část 

31.	 Sdělení	 o	 vydání	 rozhodnutí	 ze	 dne	 17.	 10.	 2022	 ve	 sporu	 mezi	 osobami	 vykonávajícími	
komunikační	činnosti

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že dne 17. 10. 2022 pod čj. ČTÚ-38 424/2021-606/X.vyř. 
bylo vydáno rozhodnutí ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti podle § 127 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronic-
kých komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem sporného řízení bylo uložení povinnosti zaplatit 
dlužné peněžité plnění za služby elektronických komunikací.

Uvedené rozhodnutí je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném znění uve-
řejněno na elektronické úřední desce Úřadu (www.ctu.cz).

čj. ČTÚ-38 424/2021-606/X.vyř.
odbor legislativní a právní

32.	 Sdělení	o	vydání	 rozhodnutí	ve	 formě	usnesení	 ze	dne	26.	 10.	 2022	ve	 sporu	mezi	osobami	
vykonávajícími	komunikační	činnosti

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že dne 26. 10. 2022 pod čj. ČTÚ-37 778/2022-606/V.vyř. 
bylo vydáno rozhodnutí ve formě usnesení ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti podle 
§ 127 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem sporného řízení bylo uložení povin-
nosti zaplatit dlužné peněžité plnění za služby elektronických komunikací.

Uvedené rozhodnutí ve formě usnesení je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích 
v plném znění uveřejněno na elektronické úřední desce Úřadu (www.ctu.cz).

čj. ČTÚ-37 778/2022-606
odbor legislativní a právní

33.	 Sdělení	 o	 vydání	 rozhodnutí	 č.	 REM/2/11.2022-2	 ve	 věci	 zrušení	 povinností	 uložených	 na	
základě	§	51	odst.	5	a	8	zákona	o	elektronických	komunikacích,	ve	znění	účinném	do	31.	12.	2021	
rozhodnutím	č.	REM/4/05.2018-05	na	bývalém	relevantním	trhu	č.	4	–	„Velkoobchodní	služby	
s	vysoce	kvalitním	přístupem	poskytovaným	v	pevném	místě“.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že podle § 51 až § 53 zákona č. 127/2005 Sb. O elek-
tronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění účinném od 1. 1. 2022, a podle výsledků analýzy relevantního trhu, vydané opatřením obecné po-
vahy č. A/2/07.2022-13, vydala Rada ČTÚ rozhodnutí č. REM/2/11.2022-2, kterým ruší povinnosti uložené 
společnosti CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň, IČO: 04084063 rozhodnutím 
č. REM/4/05.2018-05 na bývalém relevantním trhu č. 4 – „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem 
poskytovaným v pevném místě“.

čj. ČTÚ-37 375/2022-610
odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

TELEKOMUNIKAČNÍ	 VĚSTNÍK	 – publikační sbírka v oblasti elektronických komunikací • ISSN	 0862-724X	 •Evidenční číslo MK	 ČR	 E	 14	 171	  
Vydává:	 ČESKÝ	 TELEKOMUNIKAČNÍ	 ÚŘAD,	 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: 224 004 111, e-mail: podatelna@ctu.cz
Poštovní	 adresa:	 Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 • Vychází v elektronické verzi na portálu veřejné 
správy – http://portal.gov.cz/portal/obcan/vestniky/ • K dispozici současně na webu Českého telekomunikačního úřadu – www.ctu.cz • Copyright © ČTÚ 2022


		2022-12-07T09:17:43+0100




