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Český telekomunikační úřad 

Sokolovská 219 

P. O. Box 02 

225 02  Praha 025 

 

Věc: Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s. k návrhu opatření obecné povahy, 

části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 

MHz 

 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Návrh opatření obecné povahy, část 

plánu využití rádiového spektra č. PV-

P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 

470–960 MHz 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 

 

České Radiokomunikace a.s.     

se sídlem Skokanská 2117/1     

169 00 Praha 6 - Břevnov     

IČ 247 38 875       

 

Kontaktní osoba:  

Zdeněk Vorel, senior specialista pro regulatorní služby  

Tel.: +420 242 417 158, Mob.: +420 733 140 349, E-mail: z.vorel@radiokomunikace.cz 
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DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  
Uvedené připomínky neobsahují 

obchodní tajemství a důvěrné 

informace 

 

V Praze dne 8. 2. 2019 

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyzval dne 10. ledna 2019 na svých 

webových stránkách dotčené subjekty k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, 

části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz 

(dále jen „Návrh PVRS“), které by mělo nahradit stávající opatření obecné povahy upravující 

využití předmětného kmitočtového pásma, tj. část plánu využití rádiového spektra č. PV-

P/10/09.2017-7, Čj. ČTÚ-34 355/2017-619, ze dne 13. září 2017 (dále jen „PVRS“). 

 Společnost České Radiokomunikace a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – 

Břevnov, IČO: 247 38 875 (dále jen „ČRA“), tímto uplatňuje možnost se vyjádřit s cílem 

připomínkovat Úřadem zveřejněný návrh PVRS. 

K návrhu PVRS předkládá společnost ČRA následující připomínky: 

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-

P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz 

A. Textace navrhovaného čl. 9 odst. 6 písm. a) PVRS: 

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; 

Návrh na úpravu textace (změny vůči návrhu PVRS jsou vyznačeny tučně): 

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; 

Odůvodnění:  

Samotná definice obsažená v písm. a) je obecná a neodkazuje na konkrétní systém DVB-T 

nebo DVB-T2. Nadefinovaná legislativní zkratka v závorce („vysílání DVB-T“) je proto matoucí, 

neboť vychází z textu, který odkazuje na zemské digitální televizní vysílání bez ohledu na 

konkrétní systém digitálního televizního vysílání. V dalších ustanoveních, např. v odst. 7 by pak 

vůbec nebylo jasné, když se v textu vyskytuje pojem „vysílání DVB-T“, zda se opravdu myslí 

„vysílání v systému DVB-T“ anebo zda se myslí obecně jakékoli zemské digitální televizní vysílání 
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bez ohledu na systém, tak jak zní textová definice v komentovaném čl. 9 odst. 6 písm. a). Proto je 

lepší matoucí legislativní zkratku vynechat a s ohledem na platné právní předpisy (zejména čl. II 

zákona č. 252/2017 Sb.) se ani nedomníváme, že je definice legislativní zkratky nutná. 

 

B. Textace navrhovaného čl. 9 odst. 7 PVRS: 

(7) Nové příděly rádiových kmitočtů obsahující skupinová přidělení podle dohody nebo skupinová přidělení 

zkoordinovaná v rámci mezinárodních jednání v pásmu 470–694 MHz, určené pro účely regionálního nebo 

celoplošného vysílání DVB-T, nebudou, s ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 3 a čl. 7 odst. 1, týkající se 

pásma 700 MHz a s ohledem na zajištění práv vyplývajících z přídělů podle odstavce 4, udělovány do doby 

dokončení přechodu vysílacích sítí využívajících příděly podle odst. 4, tj. do 1. února 2021 
49)

 
50)

. Na 

základě výsledků mezinárodní koordinace může Úřad držitelům přídělu rádiových kmitočtů přidělit pro 

zajištění časově omezeného souběžného DVB-T2 vysílání v rámci přechodových vysílacích sítí i další 

rádiové kanály. 

 

Návrh na úpravu textace (změny vůči návrhu PVRS jsou vyznačeny tučně):  

(7) Nové příděly rádiových kmitočtů obsahující skupinová přidělení podle dohody nebo skupinová přidělení 

zkoordinovaná v rámci mezinárodních jednání v pásmu 470–694 MHz, určené pro účely regionálního 

nebo celoplošného vysílání v systému DVB-T nebo regionálního vysílání, nebudou, s ohledem na 

ustanovení čl. 3 odst. 3 a čl. 7 odst. 1, týkající se pásma 700 MHz a s ohledem na zajištění práv 

vyplývajících z přídělů podle odstavce 4, udělovány do doby dokončení přechodu vysílacích sítí 

využívajících příděly podle odst. 4, tj. do 1. února 2021 
49)

 
50)

. Na základě výsledků mezinárodní koordinace 

může Úřad držitelům přídělu rádiových kmitočtů přidělit nové rádiové kanály pouze pro zajištění časově 

omezeného souběžného DVB-T2 vysílání prostřednictvím v rámci stávajících přechodových vysílacích 

sítí i další rádiové kanály a pro zajištění vysílání celoplošných finálních
1

 DVB-T2 sítí za 

účelem dokončení přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze systému DVB-T na systém 

DVB-T2. 

 

Odůvodnění:  

V souladu s ustanovením čl. 15 Přechodná ustanovení návrhu PVRS by stejná logika měla 

být uplatněna v rámci návrhu PVRS jednotně a zemské digitální televizní vysílání by mělo být do 

doby ukončení přechodu ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 omezeno pouze na stávající 

celoplošné a regionální vysílací sítě a s ohledem na potřebu rádiových kmitočtů pro dokončení 

                                                           

1
 V souladu s odst. 1 čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 
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přechodu na standard DVB-T2. Navržené úpravy reflektují „status quo“ neprovádění nových 

koordinací rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošného zemského televizního vysílání ve 

standardu DVB-T ani udělování individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle čl. 9 

odst. 6 písm. b) bod 2 návrhu PVRS, tj. oprávnění jejichž doba platnosti je omezena dnem 5. ledna 

2020. Kromě případů nutných pro dokončení přechodu na standard DVB-T2 tak nebudou po dobu 

přechodu prováděny žádné nové koordinace rádiových kmitočtů pro celoplošné a regionální sítě 

zemského televizního vysílání nad rámec současného stavu. Takovéto řešení umožní hladký 

přechod na standard DVB-T2 za podmínky zachování maximálního možného rozsahu pokrytí 

s nejmenšími dopady na televizní diváky a umožní v souladu s usnesením Vlády ČR č. 648, 

kterým byla schválena strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, vyřešení otázky 

ohledně budoucnosti a rozvoje platformy zemského televizního vysílání prostřednictvím nových 

rozvojových sítí DVB-T2. Uvedený koncepční dokument přepokládá umožnění regionálního 

televizního vysílání kromě DVB-T2 sítě 24 rovněž prostřednictvím regionalizovatelné veřejnoprávní 

(nové) DVB-T2 rozvojové sítě 26. Na základě těchto důvodů by proto jakákoli další budoucnost 

regionálního vysílání měla být řešena až poté, co bude zcela dokončen přechod na DVB-T2, tak 

jak je stanoven prostřednictvím zákona č. 252/2017 Sb., nařízení vlády č. 199/2018 Sb. a Strategie 

rozvoje zemského digitálního televizního vysílání a bude rozhodnuto o zbylých rádiových 

kmitočtech v pásmu 470-694 MHz vč. jejich potřeby pro nové rozvojové sítě DVB-T2.        
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