
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 
Čj. ČTÚ-65/2019-619 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: RTI cz s.r.o. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 25224905 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
 
Roman Kropáček, tel.: +420 606657400, e-mail: kropacek@rticz.com 
 
 
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: 

 
1. Článek č. 15. 

„Přechodná ustanovení.“  
 
Navrhujeme: 
Doplnit tak, aby bylo možně provádět změny technických parametrů i u stávajících 
Individuálních oprávnění (DVB-T) dle § 19 ods. 1) písm. e) zákona o elektronických 
komunikacích. 
 
Odůvodnění: 
Možnost provádět změny technických parametrů u již přiděleného kmitočtu v rámci DVB-
T (např. změna stanoviště) dle § 19 ods. 1) písm. e) zákona o elektronických 
komunikacích v platném znění. 

 



2. Příloha č. 3. 
„Přehled vydaných individuálních oprávnění pro vysílače, které po 30. červnu 2019 nelze 
dále provozovat.“  
 
Navrhujeme: 
upravit text tak, aby na uvedených lokalitách byl zachován stávající provoz. 
 
Odůvodnění: 

Zachování stejných podmínek pro všechny držitele těchto Individuálních oprávnění 
(DVB-T).   

 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 
--- 

 

 

Datum: 8. 2. 2019 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Roman Kropáček, provozní ředitel 

Podpis oprávněné osoby): 

 

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

elektronickým podpisem. 
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