Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití
rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.
Čj.: ČTÚ-34 355/2017-619
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:
Obchodní firma / název / jméno a příjmení:
IČO (bylo-li přiděleno):
Obchodní firma / název / jméno a příjmení:
IČO (bylo-li přiděleno):

Digital Broadcasting s.r.o.
RNDr. Radim Pařízek
IČ 26839407
Progress Digital s.r.o.
RNDr. Radim Pařízek
IČ 29450420

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):

Ing. Martin Roztočil
+420 720 991 211
roztocil@multiplex4.cz
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:
Český telekomunikační úřad 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:

V zásadě máme připomínky k čl. 9, čl. 15 a k příloze 3. - souhrnné zdůvodnění :
Vycházíme z toho, že navrhované znění čl. 15 znemožňuje optimalizaci Vysílací sítě č.
4 (MUX 4), protože na základě této úpravy ČTÚ nebude v období ode dne nabytí
účinnosti tohoto opatření obecné povahy do dne ukončení přechodu zemského digitálního
televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard pro šíření zemského digitálního
televizního vysílání DVB-T2 provádět žádné nové koordinace rádiových kmitočtů pro

účely zajištění zemského televizního vysílání ve standardu DVB-T ani udělovat
individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
To by znamenalo nemožnost optimalizace pokrytí MUX 4 z nynějších 95,5 % na
hodnotu vyšší dle aktuálních požadavků provozovatelů vysílání, s kterými o tomto
aktuálně jednáme. Jedná se o lokální dokrytí, příp. dokrytí v rámci SFN.
Navrhujeme proto, aby se navrhované změny netýkaly celoplošných sítí DVB-T, které
byly stanoveny na základě kmitočtového přídělu.
Dále, s ohledem na to, že jednáme s provozovateli vysílání, jejichž obsah je šířen
prostřednictvím MPx1a/RS7 navrhujeme úpravu textu týkající se Přílohy č. 3 se snahou
o maximálně možné prodloužení provozu této sítě.
Navrhujeme rovněž úpravu čl. 9 bod 6, který je nejasný, protože v navrhovaném znění
nespecifikuje, že se jedná o kmitočty nespadající pod kmitočtové příděly.
Děkuji za posouzení resp. akceptování uvedených připomínek.
RNDr. Radim Pařízek
1. Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:
Oddíl 4
Strany 10
Článek 9
(6) Využívání rádiových kmitočtů přidělených dohodou a využívání dalších rádiových
kanálů, které jsou využitelné po úspěšné mezinárodní koordinaci (netýká se sítí
s kmitočtovými příděly), je možné pouze po časově omezené období, a to na
základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, přičemž platí:

a. individuální oprávnění je udělováno k poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací spočívající v šíření zemského digitálního
televizního vysílání (dále jen „vysílání DVB-T“) v souladu s technickými
podmínkami dohody;
b. doba platnosti individuálního oprávnění je omezena:
1. na 31. prosince 2017 pro rádiové kmitočty uvedené v příloze č. 3 této
části plánu;
2. dnem 30. června 2020 pro rádiové kmitočty z pásma 694–790 MHz, s
výjimkou rádiových kmitočtů uvedených v bodě 1;
3. dnem 31. prosince 2018 pro rádiové kmitočty z pásma 470–694 MHz,
s výjimkou rádiových kmitočtů uvedených v bodě 1, pokud z výsledků
mezinárodní koordinace předmětných rádiových kmitočtů nevyplývá
možná doba platnosti kratší;
Odůvodnění:
V čl. 9 odstavci 6 se, s ohledem na znění předchozích čl. 4 a 5 implicitně předpokládá, že se
jedná o individuální oprávnění nespadající pod kmitočtové příděly. Proto navrhujeme, pro
jednoznačnost, aby v textu čl. 9, odst. 6 bylo vyjádřeno explicitně, že se jedná o
individuálního oprávnění nespadající pod kmitočtové příděly sítí v rámci DVB-T. Pokud by
k této úpravě nedošlo a text tohoto čl. 9, odst. 6 by zahrnoval i individuálního oprávnění
spadající pod kmitočtové příděly celoplošných sítí spadající pod kmitočtové příděly, mohlo by
dojít k omezení prodloužení některých nebo vydání nových individuálních oprávnění pro

pásmo 470–694 MHz v rámci celoplošných sítí DVB-T dnem 31. prosince 2018. To by
znemožnilo možnost optimalizace pokrytí MUX 4, tak, jak je v současné době požadováno
některým provozovateli vysílání.

2. Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:
Oddíl 7
Strany 12
Článek 15

(1) Úřad nebude v období ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy do dne ukončení přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze
standardu DVB-T na standard pro šíření zemského digitálního televizního vysílání
DVB-T2 provádět žádné nové koordinace rádiových kmitočtů pro účely zajištění
zemského televizního vysílání ve standardu DVB-T ani udělovat individuální
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle článku 9 odst. 6 písm. b) bod 2. a 3.,
s výjimkou sítí s kmitočtovými příděly a postupu podle odstavce 2.
(2) Pokud individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle článku 9
odst. 6 písm. b) bod 2. a 3. vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření
obecné povahy pozbude platnosti, udělí Úřad nové individuální oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů pro účely zajištění zemského televizního vysílání s
platností nejdéle do doby uvedené v článku 9 odst. 6 písm. b) bod 2. nebo 3. za
podmínek podle koordinace rádiových kmitočtů platné ke dni účinnosti tohoto
opatření obecné povahy.
(3) U individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle článku 9
odst. 6, písm. b) body 2 a 3, vydaných přede dnem účinnosti tohoto opatření obecné
povahy, lze postupem podle § 19 odst. 3 zákona prodloužit dobu jejich platnosti, a to
nejvýše do uplynutí doby uvedené v článku 9 odst. 6 písm. b) bod 2 nebo 3.
Prodloužení doby platnosti lze provést i v případě, že z podmínek uvedených v těchto
individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyplývá nemožnost
prodloužení doby jejich platnosti.
Odůvodnění:
Odstavec (1) říká, že se nadále již nebudou provádět žádné mezinárodní koordinace ani
udělovat nová individuálního oprávnění pro standard DVB-T. To by znamenalo nemožnost
optimalizace pokrytí na základě aktuálních požadavků provozovatelů vysílání, pro které
v současné době, v rámci vysílací sítě 4 (MUX 4), několik reálných technických řešení
připravujeme. Navrhujeme úpravu textu čl. 15 odst. 1, tak, aby umožňoval lokální
optimalizaci celoplošných sítí spadající pod kmitočtové příděly v případě aktuálního
požadavku provozovatelů vysílání vzneseného na operátora příslušné sítě.

3. Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:

Příloha č. 3
Navrhujeme prodloužit termín odnětí kmitočtů pro RS 7 s ohledem na skutečný termín
nového použití uvedených, resp. doplnění PVRS o adekvátní náhradu.

Přehled vydaných individuálních oprávnění pro vysílače,
které po 31. 12. 2017 nelze dále provozovat
název vysílače
KLATOVY DOUBRAVA
JABLONEC NAD NISOU
CESKE BUDEJOVICE
DOMAZLICE CERCHOV
JACHYMOV KLINOVEC
JIHLAVA JENIKOV

rádiový
kanál
23
29
32
32
50
50

číslo individuálního
oprávnění
206 904/PT
202 822/PT
205 850/PT
202 708/PT
199 197/PT
199 198/PT

Odůvodnění:
S ohledem na jednání s provozovateli vysílání, jejichž obsah je šířen prostřednictvím
MPx1a/RS7 navrhujeme úpravu textu týkající se Přílohy č. 3 se snahou o maximálně možné
prodloužení provozu této sítě.
:
II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:
(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.)
1. ………
2. ………
3. ……….

Datum:
15. srpna 2017
Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: RNDr. Radim Pařízek, jednatel
Podpis oprávněné osoby):



)

V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným
elektronickým podpisem.

