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V Praze dne 3. 8. 2016 
 
 
 

Připomínky APMS 

k návrhu opatření obecné povahy k části plánu využití rádiového spektra  
pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz 

Čj. ČTÚ-69 069/2016-619 
 
 
Český telekomunikační úřad („ČTÚ“) uveřejnil dne 27. července 2016 výzvu k uplatnění 
připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-
P/10/XX.2016.Y pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz (dále „Návrh PVRS“). 

 

Klíčovou částí Návrhu PVRS je ustanovení obsažené v Oddílu 3, Článku 7 odst. 7, ve které 
ČTÚ navrhuje umožnění využívání tam uvedených rádiových kanálů pro účely vybudování a 
provozování přechodových sítí, ve smyslu odst. 2.6 Strategie („Přechodové sítě“) přímo 
stávajícím držitelům přídělů rádiových kmitočtů pro šíření digitálního televizního vysílání 
standardu DVB-T. 

 

 

1. Připomínky ke konkrétním ustanovením návrhu opatření: 

 

a. K Čl. 7, odst. 7 

 

i. Do textu „O okamžiku a způsobu udělení práv k těmto kmitočtům pro trvalé vysílací sítě 

DVB-T2 bude pro zajištění naplnění harmonizačních záměrů Evropské unie na 

využívání rádiového spektra51) rozhodnuto na základě výsledků mezinárodních 

jednání52) a na základě národního rozhodnutí53).“ doplnit, že o udělení práv bude 

rozhodnuto postupem dle § 21 zákona o elektronických komunikacích.  

 

Odůvodnění: Výběrové řízení dle tohoto paragrafu je jediný způsob udělení nového 

přídělu rádiových kmitočtů. 
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ii. Vypustit poslední větu: „Na základě výsledků mezinárodní koordinace může Úřad 

žadatelům podle písmene a) přidělit pro zajištění časově omezeného souběžného 

DVB-T2 vysílání v rámci přechodových vysílacích sítí i další rádiové kanály.“. 

 

Odůvodnění: Domníváme se, že další rádiové kanály mohou být přiděleny pouze po 

změně plánu využití č. PV-P/10 v řádném procesu, jehož součástí je i veřejná konzultace. 

Důkazem je i samotný odstavec 7, který v úvodní části definuje rádiové kanály pro 

pokročilejší technologie. Navrhujeme proto tuto větu vypustit. 

 

b. K čl. 8 odst. 3 návrhu, poslední větě: 

„Podrobný časový harmonogram využití kmitočtů v rozhlasové službě přechodnými a 

finálními sítěmi a způsob provedení související reorganizace pásma bude upraven 

technickým plánem přechodu53), který bude vycházet z připravovaného evropského 

rozhodnutí k pásmu 700 MHz51).“  

Odůvodnění: Schválená Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání říká 

(v příloze č. 1, dokument III/1), že „Ke konci roku 2017 se předpokládá dokončení 

potřebné mezinárodní kmitočtové koordinace finálních sítí, což umožní sestavit a 

do poloviny roku 2018 přijmout Technických plán přechodu.“ Návrh rozhodnutí EK 

o 700MHz (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-

frequency-band-union) v čl. 5 ale uvádí, že „Do 30. června 2017 členské státy přijmou a 

zveřejní své vnitrostátní plány a harmonogramy ke splnění povinností plynoucích z článků 

1 a 4 tohoto rozhodnutí.“.  

APMS očekává, že Česká republika naplní termín uvedený v návrhu rozhodnutí EK a 

v tomto termínu přijme a zveřejní plán nového využití kmitočtového pásma 700MHz, což 

dle časového plánu uvedeného ve Strategii rozvoje zemského digitálního televizního 

vysílání nemůže být učiněno formou technického plánu přechodu. 

 

 

2. Obecné připomínky 

 

a. Možná nedovolená veřejná podpora 
  

Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání („Strategie“)  v části 3.11(9) 
stanoví, že: „Realizace Strategie bude probíhat v návaznosti na řízení vedené u Evropské 
komise, přičemž k poskytnutí veřejné podpory může dojít nejdříve po schválení opatření 
Evropskou komisí.“ 
  
Protože umožnění využívání Přechodových sítí a s tím související poskytnutí kompenzací 
v předpokládané výši 418 mil. Kč může představovat nedovolenou veřejnou podporu, 
považujeme v souladu s výše uvedeným konstatováním Strategie za nezbytné odložit 
realizaci těchto kroků do okamžiku, kdy bude známo stanovisko Evropské komise, 
přičemž z dostupných informací není patrné, že by k tomu mělo dojít před 31. srpnem 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/use-470-790-mhz-frequency-band-union
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2016, které ČTÚ navrhuje jako lhůtu pro vydání individuálních oprávnění pro využívání 
Přechodových sítí. 
 

  
b. Scházející zákonné zmocnění 

  
Bod „B“ 5(i)  přílohy č. 2 Strategie předpokládá, že musí dojít ke změně zákona 
č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění, („ZEK“) která teprve 
umožní přidělení individuálních oprávnění nezbytných pro provoz Přechodových sítí.  
 
Vzhledem k tomu, že k žádné takové změně ZEK dosud nedošlo, lze se domnívat, že 
navrhovaný způsob udělení individuálních oprávnění pro využívání Přechodových sítí 
v návrhu čl. 7 odst. 7 nemá oporu v ZEK. 

 

 

 

 

Asociace provozovatelů mobilních sítí  

sídlo: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10  

IČ: 75118891, DIČ: CZ75118891  

ISDS: nn7uc3f  

http://www.apms.cz  

apms@apms.cz 

 

mailto:apms@apms.cz

