
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Návrhu opatření obecné povahy č. 
OOP/X/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání 
rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění 
 
Čj.: ČTÚ-21 094/2022-613 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: O2 Czech Republic a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 60193336 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Ing. Lukáš Vilt, 
271 462 595, lukas.vilt@o2.cz 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

 Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) bude považovat zde poskytnuté 
informace za důvěrné, pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako 
obchodní tajemství. 

 Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit 
podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. 
Obdobně se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
nevypořádávají. 
 

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

- 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 
 Společnost O2 Czech Republic a.s. se ztotožňuje s navrženým zněním opatřením 

obecné povahy, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k 
využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění. 

 
 V případě zveřejnění údajů podle § 15 odst. 7 budoucího znění zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“) v plném 
rozsahu všech dotčených podnikatelů v elektronických komunikacích by hrozilo jejich 
zneužití a ohrožení bezpečnosti a integrity veřejných komunikačních sítí a služeb 
elektronických komunikací. 



 
Souhlasíme s tím a považujeme za dostatečné, aby ČTÚ i nadále provozoval databázi 
podle § 15 odst. 6 ZEK ve stávajícím rozsahu, která v případě kmitočtových pásem, ve 
kterých je omezen počet práv k využívání rádiových kmitočtů nebo které je možné 
využívat pouze na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 
umožňuje dostatečnou kmitočtovou koordinaci. 

 

Datum: 10. 6. 2022 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Ing. Lukáš Vilt, specialista regulačních 
záležitostí 

Podpis oprávněné osoby): podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
 


