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 B. Informativní část 

49.	 Sdělení	o	zveřejnění	návrhu	opatření	obecné	povahy,	kterým	se	vydává	všeobecné	
oprávnění	č.	VO-R/10/xx.2018-y	k	využívání	rádiových	kmitočtů	a	k	provozování	zařízení	
krátkého	dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunika-
cích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
zveřejnil dne 28. listopadu 2018 na webu ČTÚ v sekci Diskusní místo Výzvu k uplatnění připomínek k návrhu 
opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k pro-
vozování zařízení krátkého dosahu.

čj. ČTÚ-65 914/2018-613 
odbor správy kmitočtového spektra

50.	 Sdělení	o	vydání	rozhodnutí	ze	dne	1.	3.	2018,	ze	dne	28.	6.	2018	a	ze	dne	30.	10.	2018	ve	sporu	
mezi	osobami	vykonávajícími	komunikační	činnosti

ČTÚ sděluje, že dne 1. 3. 2018 pod čj. ČTÚ-3 695/2015-606/XLV.vyř., dne 28. 6. 2018 pod čj.ČTÚ-21 619/2018-
603 a dne 30. 10. 2018 pod čj. ČTÚ-3 695/2015-606/XLIX.vyř.  byla vydána rozhodnutí ve sporu mezi osoba-
mi 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 předpi-
sů. Předmětem sporného řízení bylo uložení povinnosti zaplatit dlužné úhrady za služby elektronických komu-
nikací.

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-vseobecneho-opravneni-c-vo-r10xx2018-y
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-vseobecneho-opravneni-c.vo-r/10/xx.2018-y-k-vyuzivani-radiovych-kmitoctu-k-provozovani-zarizeni-kratkeho-dosahu/obrazky/vo-r-10-2018navrhdovk.pdf
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Uvedená rozhodnutí jsou podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném 
znění uveřejněna na elektronické úřední desce ČTÚ (www.ctu.cz).

čj. ČTÚ-3 695/2015-606 
odbor legislativní a právní
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