
 

 

  Praha xx 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/xx.2022-y, 
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 xx 2022. 
 

 
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 

 

 

NÁVRH  
 

 



 

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 
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/xx.2022-y, 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 XX 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 obdržel … 

 

 

 

 

za Radu Českého telekomunikačního úřadu: 

 

 

Mgr. Ing. Hana Továrková 
předsedkyně Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
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