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Vážená paní, vážený pane, 
  
 v návaznosti na zveřejněný návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. 
PV-P/10/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz ze dne 19. 7. 2017, si Vám společnost Prague 
Digital TV s.r.o., dovoluje zaslat své připomínky. 
 
Obecná připomínky k návrhu: 

1. Navrhovaný dokument neobsahuje zmínku o závazném úkolu pro ČTÚ vyplývající z Usnesení vlády 
ČR č. 648 (odst. II, čl. 2, písm. b), týkající se ukončení mezinárodní kmitočtové koordinace a refarming 
kmitočtů nejpozději ke konci roku 2017. O sestavení TPP (bez bližšího časového údaje) je zmínka 
pouze v oddílu 4, čl. 9, odst. 7. Domníváme se, že by se obě tyto zásadní etapy měli objevit v článku 3, 
nebo v číslovaných odkazech uvedených v zápatí, ale zcela určitě v ustanoveních Oddílu 4, článku 9, 
odst. 6, písmena b), jak uvádíme příklad níže. 
 

Připomínky k Oddílu 4, článku 9: 
1. Odstavec 6, písmena b) 2 a 3. 

Rozdílný přístup ČTÚ z hlediska platnosti vydaných individuálních oprávnění (dále jen IO) v pásmech 
470-694 MHz a 694-790 MHz nám připadá z hlediska tržního vnímání jako restriktivní vůči IO v pásmu 
470-694 MHz. Dosavadní přístup ČTÚ byl pro vydávání IO regionálním sítím nestranný a určoval všem 
stejný termín ukončení platnosti IO. Uvědomujeme si, že se jedná o přístup správce kmitočtového 
spektra k jednotlivým frekvencím, nicméně jsme přesvědčeni, že je nezbytné brát do úvahy i dopady 
takového rozhodnutí na prostředí trhu a jeho budoucího vývoje, v němž se regionální sítě nacházejí. 
Navrhujeme zachovat jednotné omezení platnosti prodlužovaných kmitočtů v pásmu 470-790 
MHz ke dni 31. 12. 2018. Současně navrhujeme doplnit text např.: „Na základě dokončení 
mezinárodní koordinace a s využitím schváleného TPP, bude v průběhu r. 2018 provedena 
revize tohoto opatření obecné povahy (PVRS), jež bude dopředu Úřadem oznámena a na 
základě žádosti operátora sítě dojde k prodloužení platnosti IO na další období, u kterých to 
bude možné. V následujících letech pak na základě opakované revize PVRS mohou být IO 
prodlouženy i na delší období.“ 
 

Věc: Připomínky k návrhu opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-
P/10/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz. 
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Pokud nebudou kmitočty z pásma 470-694 MHz prokazatelně využity v období po roce 2020 
k sestavení zbývajících finálních celoplošných sítí DVB-T2 (5 a 6 síť). Pak jde o IO, jejichž doba 
platnosti může být v r. 2019 prodloužena až o 5 let. 
 

2. Odstavec 6, písmeno c). 
Formulace ustanovení vyvolává domněnku, že po rozhodnutí o způsobu a termínech realizace o 
budoucím využití pásma 694-790 MHz pro mobilní sítě, je možné žádat o přidělení kmitočtu v tomto 
pásmu. Pokud se nepleteme, bylo toto pásmo v rámci jednání WRC 2015 označeno sice jako 
koprimární se službami IMT, avšak neodpovídá harmonizačnímu záměru v rámci EU, navrhovaném 
v tabulce oddílu 1, článek 2. 
Navrhujeme formulovat znění jednoznačně. 
 

3. V textu „Návrhu opatření obecné povahy“ se velmi často objevuje ve spojení s uvolněním pásma 
694-790 MHz formulace: „do doby rozhodnutí o způsobu a termínech realizace využití pásma 694–
790 MHz pro mobilní sítě.“ 
Navrhujeme, aby ČTÚ zřetelněji formuloval, co si pod tímto slovním spojením představuje, např.: 
rozhodnutí vlády ČR, konkrétní krok dle zákonných předpisů nebo nabytí jejich účinnosti a podobně. 

 
 
 
S úctou a pozdravem 
 
 
 
 
 
        Petr Formánek 
        jednatel společnosti 


