
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 
Čj.: ČTÚ-42 399/2019-619 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Progress Digital s.r.o. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 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: 

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 
2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření 
obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y 
pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz. 
ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití 
rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra 
vymezené kmitočty 470–960 MHz. 
Na základě možnosti uplatnit do 25. listopadu 2019 k výše uvedenému 
záměru připomínky, tyto uplatňujeme v následujícím znění: 

 
1. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká: 

 
Návrh na doplnění textu ustanovení návrhu opatření k:  
 

 



2. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká: 
 

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

 
Příloha č. 4 

  
Regionální sítě DVB-T provozované od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 s využitím 
alternativního rádiového kanálu: 

 
Žádáme o změnu alternativního kanálu z původně navrhovaného 32. kanálu:  
Reg 7 CESKE BUDEJOVICE 48 42 19. 2. 2020 32 20. 2. 2020 30. 6. 2020 

na alternativní 53. kanál: 
Reg 7 CESKE BUDEJOVICE 48 42 19. 2. 2020 53 20. 2. 2020 30. 6. 2020 
 
Odůvodnění: 
 

Tato změna textu se navrhuje z důvodu zachování možnosti optimalizace 
využití kmitočtového spektra v procesu realizace TPP na dané lokalitě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 25. listopadu 2019 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: RNDr. Radim Pařízek, jednatel 
                                                                       Ing. Martin Roztočil, na základě plné moci  
 

Podpis oprávněné osoby):                            Zasláno via DS 

                                                 

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

elektronickým podpisem. 
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