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 B. Informativní část 

36.	 Sdělení	o	vydání	příkazu	čj.	ČTÚ-89	920/2016-606/III.vyř.	ze	dne	4.	1.	2017	o	sporu	mezi	osobami	
vykonávajícími	komunikační	činnost

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že dne 4. 1. 2017 pod čj. ČTÚ-89 920/2016-606/III.
vyř. vydal příkaz ve věci 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 rozhodnutí o peněžitém 
plnění za služby elektronických komunikací.

Uvedený příkaz je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném znění uve-
řejněn na elektronické úřední desce ČTÚ (www.ctu.cz).

čj. ČTÚ-89 920/2016-606/III.vyř. 
odbor legislativní a právní

37.	 Sdělení	o	vydání	 rozhodnutí	 čj.	ČTÚ-51	379/2016-606/IX.vyř.	 ze	dne	9.	 1.	 2017	o	 sporu	mezi	
osobami	vykonávajícími	komunikační	činnost

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že dne 9. 1. 2017 pod čj. ČTÚ-51 379/2016-606/IX.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 elektro-
nických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem sporného řízení bylo rozhodnutí o uložení 
povinnosti uhradit dlužnou částku za poskytování služeb elektronických komunikací v síti navrhovatele.

https://www.ctu.cz/rozhodnuti-o-sporech-podle-zakona-c-1272005-sb-ss-127
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Uvedené rozhodnutí je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném znění 
uveřejněno na elektronické úřední desce ČTÚ (www.ctu.cz).

čj. ČTÚ-51 379/2016-606 
odbor legislativní a právní

38.	 Sdělení	o	zveřejnění	návrhu	opatření	obecné	povahy,	části	plánu	využití	rádiového	spektra	
č.	PV-P/6/XX.2017-YY	pro	kmitočtové	pásmo	1900	–	2200	MHz

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 komuni-
kacích), a podle čl. 5 odst. 1 „Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním 
místě“, zveřejnil dne 1. února 2017 na webových stránkách ČTÚ v sekci Diskusní místo (www.ctu.cz/diskusni-
misto) návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2017-YY pro kmitoč-
tové pásmo 1900 – 2200 MHz.

čj. ČTÚ-2 912/2017-619 
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
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