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Vážená paní, vážený pane, 

 v návaznosti na zveřejněný návrh opatření obecné povahy (dále jen OOP) – část plánu využití 
rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz ze dne 20. 3. 2020, si Vám 
společnost Prague Digital TV s.r.o., dovoluje zaslat svou připomínku. 

Připomínka k Článku 15 – Přechodná ustanovení: 

Znění Článku 15 – Přechodná ustanovení, připouští možnost prodloužit dobu platnosti stávajících 
individuálních oprávnění (dále jen IO) podle § 19 odst. 3 zákona. Podle našeho názoru je znění Článku 15 
v přímém rozporu se zněním Oddílu 4, článek 9, odst. 8. a způsobuje nejednoznačnost výkladu této části 
OOP. Již v uplynulém roce při projednávání předchozího návrhu OOP, ČTÚ avizoval subjektům podnikajícím 
v této oblasti ukončení dosavadní praxe prodlužování IO. 

Domníváme se, že chápeme důvod, z jehož predikce ČTÚ zareagoval vložením článku 15. Je však nezbytné 
si uvědomit, že přechodná ustanovení svým významem evokují přechodnou čili dočasně omezenou praxi, 
která musí být přesně popsána. Dále považujeme za nevhodné textové propojování návrhu znění OOP 
v Článku 15 na Technický plán přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na 
standard DVB-T2. Technický plán přechodu je svým paragrafovým zněním oddělen od regionálního a 
lokálního zemského televizního vysílání a netýká se všech operátorů sítí stejně. 

Navrhujeme nahradit stávající znění Článku 15 nově, následujícím textem: 

„U individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů s dobou platnosti do 30. června 2020 
využívaných pro regionální nebo lokální zemské televizní vysílání, vydaných přede dnem účinnosti tohoto 
opatření obecné povahy, lze postupem podle § 19 odst. 3 zákona prodloužit dobu jejich platnosti a to nejdéle 
do 31. srpna 2020. Přechodné ustanovení platí pouze pro ta individuální oprávnění, jejichž souřadnice se 
nachází v Územním vymezení skupinových přidělení přidělených České republice Dohodou Ženeva, 
2006 uvedených v bodech:  d), e), h), i), j), p), q), r), s) dle Přílohy č. 2. Přechodné ustanovení se nevztahuje 
na regionální sítě DVB-T/DVB-T2 uvedené v Příloze č. 3.“data ukončení přechodu zemského digitálního 
televizního vysílání ve standardu DVB-T na standard DVB-T2, podle nařízení vlády č. 199/2018 Sb. o 
Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard 
DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2) (dále jen „Technický plán 
přechodu“). 

Věc: Připomínky k návrhu opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-
P/10/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz. 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD 
Sokolovská 212, Praha 9 
poštovní přihrádka 02 
225 02 Praha 025 

Naformátováno: Písmo: (výchozí)
Arial, 10 b., Tučné

Naformátováno: Písmo: (výchozí)
Arial, 10 b., Tučné
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