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 B. Informativní část 

16.	 Sdělení	o	vydání	rozhodnutí	o	uložení	povinnosti	poskytovat	v	rámci	univerzální	
služby	dílčí	službu	-	služby	veřejných	telefonních	automatů	nebo	jiných	obdobných	
technických	prostředků	umožňujících	přístup	k	veřejné	telefonní	službě	podle	§	38	odst.	2	
písm.	e)	zákona	o	elektronických	komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že Rada ČTÚ vydala rozhodnutí čj. ČTÚ-24 028/2019-
610/VI. vyř. o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 o uložení povinnosti 
poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných ob-
dobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě. Nedílnou součást 
rozhodnutí tvoří příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby 
pro rok 2020.

Rozhodnutí bylo doručeno dne 23. září 2019 společnosti O2 Czech Republic a.s.

čj. ČTÚ-24 028/2019-610/VI. vyř. 
odbor regulace komunikačních činností  

a poštovních služeb
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17.	 Sdělení	o	zveřejnění	návrhu	opatření	obecné	povahy,	kterým	se	vydává	všeobecné	
oprávnění	č.	VO-R/10/xx.2019-y	k	využívání	rádiových	kmitočtů	a	k	provozování	zařízení	
krátkého	dosahu

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 komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel ČTÚ pro 
vedení konzultací na diskusním místě zveřejnil dne 22. října 2019 na webu ČTÚ v sekci Diskusní místo Výzvu 
k uplatnění připomínek  k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2019-y k vy-
užívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

čj. ČTÚ-43 165/2019-613 
odbor správy kmitočtového spektra

18.	 Sdělení	o	zveřejnění	návrhu	opatření	obecné	povahy,	kterým	se	vydává	všeobecné	
oprávnění	č.	VO-R/12/xx.2019-y	k	využívání	rádiových	kmitočtů	a	k	provozování	zařízení	pro	
širokopásmový	přenos	dat	v	pásmech	2,4	GHz	až	71	GHz

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 komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel ČTÚ pro 
vedení konzultací na diskusním místě zveřejnil dne 22. října 2019 na webu ČTÚ v sekci Diskusní místo Výzvu 
k uplatnění připomínek  k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/xx.2019-y k vy-
užívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 
GHz.

čj. ČTÚ-42 468/2019-613 
odbor správy kmitočtového spektra

19.	 Sdělení	o	zveřejnění	návrhu	opatření	obecné	povahy,	části	plánu	využití	rádiového	spektra	
č.	PV-P/10/XX.2019-Y	pro	kmitočtové	pásmo	470–960	MHz

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 komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 „Pravidel ČTÚ 
pro vedení konzultací na diskusním místě“, zveřejnil dne 24. října 2019 na webu ČTÚ v sekci Diskusní místo 
návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové 
pásmo 470–960 MHz.

čj. ČTÚ-42 399/2019-619 
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
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