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Připomínky a stanoviska uplatněné k návrhu opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra 

č. PV-P/10/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz 

 

Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Oddíl 7, 
čl. 15 

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 nejvýše 
do 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“). 

 

 

Prague Digital TV, 
s.r.o. 
(1) 

Návrh nového znění článku: 
„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 opatření, 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. 
 
 

Akceptováno částečně 
Text čl. 15 upraven 
ve smyslu připomínky 
tak, aby se netýkal 
rádiových kmitočtů 
uvedených v Příloze č. 3 
a současně byl doplněn 
ve stejném smyslu text 
čl. 9 odst. 8.  
Problematika vymezení 
území, na kterém lze 
žádat o vydání nového 
individuálního oprávnění 
k využívání rádiových 
kmitočtů pro regionální 
vysílání, byla upřesněna 
v čl. 9 odst. 7. 
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Odůvodnění: 
Znění čl. 15 připouští možnost 
prodloužit dobu platnosti 
stávajících individuálních 
oprávnění (dále jen IO) podle § 19 
odst. 3 zákona. Podle našeho 
názoru je znění čl. 15 v přímém 
rozporu se zněním odd. 4, čl. 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 čl. 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 čl. 15 na Technický plán 
přechodu zemského digitálního 
televizního vysílání ze standardu 
DVB-T na DVB-T2. Technický 
plán přechodu je svým 
paragrafovým zněním oddělen 
od regionálního a lokálního 
zemského televizního vysílání 
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a netýká se všech operátorů sítí 
stejně. 
 

 
 

České 
Radiokomunikace, 

a.s. 
(2) 

Zásadní připomínka 
společnosti ČRA k Návrhu 
PVRS: 
Řada podmínek pro poskytování 
rozhlasových služeb jsou 
nekoncepční, v některých 
případech jsou v rozporu 
s platnými právními předpisy 
a dále vyvolávají celou řadu 
dílčích nejasností (v důsledku 
netransparentních postupů) 
s ohledem na budoucnost 
pozemního digitálního televizního 
vysílání. 
Hlavní problém spatřuje 
společnost ČRA v neslučitelnosti 
Návrhu PVRS s platnými právními 
předpisy, vč. usnesení vlády 
(zejména usnesení vlády č. 648 
ze dne 20. 7. 2016, kterým vláda 
schválila Strategii rozvoje 
zemského digitálního televizního 
vysílání včetně postupu přechodu 
na technologicky vyšší standard 
DVB-T2, dále jen „Strategie DVB-
T2“), která jsou pro Úřad, jako 
ostatní ústřední orgán státní 
správy, ze zákona závazná (viz 
ust. §21 ve spojení s § 20 zákona 
č. 2/1969 Sb.). Návrh PVRS je tak 
v rozporu s těmito předpisy a jeho 
přijetím může dojít k negativním 

Vysvětleno 
Návrh na úpravu textu 
PVRS nebyl předložen, 
Úřad je však názoru, že  
navrhovaná úprava 
PVRS byla – a i při 
zohlednění některých 
z obdržených připomínek 
je – zcela v souladu 
se ZEK a řeší stávající 
i budoucí problematiku 
regionálního televizního 
vysílání i potřeby 
operátorů celoplošných 
vysílacích sítí. 
 
Oproti argumentu, že se 
jedná o nesoulad 
se Strategií z roku 2016, 
Úřad konstatuje, že návrh 
změny PVRS v souladu 
se Strategií je. Návrh 
změny PVRS pak nyní 
reaguje na aktuální 
změny v prováděcí právní 
úpravě (změnové 
Nařízení vlády 
č. 120/2020 Sb., o změně 
TPP). 
Změna PVRS, které je 
opatřením obecné 
povahy, musí reagovat 
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regulatorně vynuceným změnám 
(bez právní opory v platné 
Strategii) na trhu pozemního 
digitálního televizního vysílání 
v rámci celoplošných 
i regionálních sítí nebo 
provozovatele vysílání podle 
zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění, 
nebo o provozovatele vysílání dle 
zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi, v platném znění. 
Cílem připomínek společnosti 
ČRA je tak zejména odstranit 
z Návrhu PVRS nejasnosti, pokud 
jde o: 
I. budoucnost televizního vysílání 
šířeného na základě stávajících 
individuálních oprávnění 
udělených pro vysílače 
regionálních a lokálních sítí 
pozemního digitálního televizního 
vysílání před datem 30. 6. 2020 
(čl. 9, odst. 8 a čl. 15 Návrhu 
PVRS jsou dle názoru společnosti 
ČRA ve vnitřním rozporu 
a vzájemně se vylučují), 
II. způsob podávání žádostí 
o koordinaci zcela nových 
rádiových kanálů pro regionální 
a lokální vysílače, které bude 
možné provozovat 
až po dokončení přechodu 

na aktuální situaci 
ve využívání rádiových 
kmitočtů, přičemž 
strategické cíle tím 
nejsou nijak dotčeny.  
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na standard DVB-T2, vč. lhůt 
pro podání takovýchto žádostí. 
Pokud jde o nové rádiové kanály 
pro regionální a lokální televizní 
vysílače, které bude možné 
provozovat po dokončení 
přechodu na standard DVB-T2, 
Návrh PVRS rovněž postrádá 
i bližší provázanost na Strategii 
DVB-T2 ve smyslu vyčlenění 
rádiových kmitočtů pro všechny jí 
nadefinované celoplošné sítě 
pro šíření pozemního digitálního 
televizního vysílání v ČR. Kromě 
vyhrazení rádiových kmitočtů 
pro tyto celoplošné sítě musí být 
dále uspokojeny i požadavky 
držitelů jednotlivých přídělů 
ohledně dalších kmitočtů nutných 
ke zkvalitnění pokrytí území 
a příjmu digitálního televizního 
signálu pro obyvatele ČR, jak je 
uvedeno v čl. 9 odst. 7 Návrhu 
PVRS, pro výstavbu případných 
dokrývačů v lokalitách, kde není 
možné zajistit kvalitní pokrytí 
prostřednictvím primárního 
vysílače a budované vysílače 
malého výkonu není možné 
provozovat například v režimu 
SFN. 
Společnost ČRA proto navrhuje, 
aby připomínkovaný Návrh PVRS 
v prvé řadě umožnil pouze 
posunutí termínu pro přechod 
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na DVB-T2 v souladu s nařízením 
vlády č. 199/2018 Sb., 
o Technickém plánu přechodu 
na standard DVB-T2, v platném 
znění, s možností zachování 
vysílání prostřednictvím 
stávajících regionálních 
a lokálních sítí. Provoz stávajících 
regionálních a lokálních 
vysílacích sítí by měl být i nadále 
zachován do maximálního 
možného termínu, tj. do termínu 
dokončení přechodu na standart 
DVB-T2, za předpokladu, že tomu 
nebrání výsledek mezinárodní 
koordinace. Rádiové kanály 
pro nové regionální a lokální 
vysílací sítě měly být ze strany 
Úřadu udělovány prostřednictvím 
individuálních oprávnění (dále jen 
„IO“) teprve až po datu ukončení 
přechodu na DVB-T2 
v příslušném allotmentu. 
 

Odd. 1, 
čl. 3, odst. 1 

Původně bylo využíváno převážně 
pro televizní vysílání. V návaznosti 
na použití dalších distribučních platforem 
(zejména sítí kabelové televize, 
družicového vysílání, IPTV), na přechod 
z analogového na digitální televizní 
vysílání a na změny konzumace 
televizního obsahu uživateli, je rozsah 
spektra určený pro zemské televizní 
vysílání v pásmu UHF postupně 
redukován. 

České 
Radiokomunikace, 

a. s. 
(3) 

Návrh na úpravu textace: 
Varianta 1: 
Původně bylo využíváno 
převážně pro televizní vysílání. 
V návaznosti na použití dalších 
distribučních platforem (zejména 
sítí kabelové televize, 
družicového vysílání, IPTV), 
na přechod z analogového 
na digitální televizní vysílání 
a na změny konzumace 

Akceptováno 
Text upraven podle 
varianty 2 připomínky, 
která respektuje 
objektivní skutečnosti, 
k nimž mj. přihlížely 
členské státy EU, když 
přijímaly rozhodnutí 
2017/899. 
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televizního obsahu uživateli, 
příslušné akty Evropské unie je 
byl rozsah spektra určený 
pro zemské televizní vysílání 
v pásmu UHF postupně 
redukován. 
Varianta 2: Původně bylo 
využíváno převážně pro televizní 
vysílání. V návaznosti na použití 
dalších distribučních platforem 
(zejména sítí kabelové televize, 
družicového vysílání, IPTV), 
na přechod z analogového 
na digitální televizní vysílání 
a na změny konzumace 
televizního obsahu uživateli, je 
byl rozsah spektra určený 
pro zemské televizní vysílání 
v pásmu UHF postupně 
redukován. 
 
Odůvodnění:  
K variantě 1: 
Ani jeden z příslušných aktů 
Evropské unie (Rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/899 ze dne 17. května 
2017 o využívání kmitočtového 
pásma 470–790 MHz v Unii; resp. 
v minulosti pak Sdělení Komise 
Radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů o urychlení přechodu 
z analogového na digitální 
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vysílání ze dne 24. 5. 2005, COM 
(2005) 204 final), neuváděl jako 
důvod pro redukci spektra 
„návaznost na použití dalších 
distribučních platforem“. 
Takové tvrzení nemá oporu 
v platných předpisech 
a doporučujeme odkázat 
na příslušné akty EU. 
Společnost ČRA rovněž zásadně 
nesouhlasí s nahrazením slova 
„byl“ za slovo „je“, protože rozsah 
spektra, označovaného jako 
pásmo UHF, byl redukován 
a v současné době ani není 
v plánu žádná jeho další redukce. 
K variantě 2: 
V případě, že nebude vyhověno 
variantě 1, společnost ČRA 
navrhuje změnu uvedenou 
ve variantě 2. A stejně jako 
v případě varianty 1 společnost 
ČRA zásadně nesouhlasí 
s nahrazením slova „byl“ za slovo 
„je“, protože rozsah spektra, 
označovaného jako pásmo UHF, 
byl redukován a v současné době 
ani není v plánu žádná jeho další 
redukce. 
Rozsah spektra určený 
pro zemské televizní vysílání 
v pásmu UHF nebyl redukován 
ani z důvodu použití dalších 
distribučních platforem, 
ani z důvodu změny způsobu 
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konzumace televizního obsahu. 
Pro toto tvrzení nemá Úřad žádné 
relevantní důkazy. Alternativní 
distribuční platformy rovněž ani 
nemají zákonnou povinnost 
zajišťovat veřejnoprávní televizní 
a rozhlasové vysílání, která 
vyplývá ze zákona 
č. 483/1991 Sb., o české televizi 
a zákona č. 484/1991 Sb, 
o Českém rozhlasu. 
Argumentace Úřadu ohledně 
změny způsobu konzumace 
televizního obsahu je proto 
zavádějící, ničím nepodložená 
a v rozporu s realitou – obdobná 
argumentace není zmíněna ani 
v příslušných výše citovaných 
aktech Evropské unie. Sledování 
lineárního televizního vysílání se 
dlouhodobě nemění 
a v současnosti umožňuje rovněž 
i přístup k nelineárním 
a interaktivním službám 
prostřednictvím HbbTV. Redukce 
rozsahu spektra tak nastala 
pouze v souvislosti s požadavky 
sektoru mobilních služeb, a to 
nejdříve na uvolnění pásma 
800 MHz a následně i pásma 
700 MHz. K uvolnění pásma 
700 MHz došlo na základě 
Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
2017/899 ze dne 17. května 2017, 
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o využívání kmitočtového pásma 
470–790 MHz v Unii, uveřejněné 
v Úředním věstníku EU dne 
25. května 2017, na které se 
rovněž odkazuje i samotný Návrh 
PVRS např. prostřednictvím 
poznámky pod čarou č. 10. Žádná 
další redukce spektra 
pro televizní vysílání se 
v současné době neplánuje, a to 
minimálně do roku 2030. 
 

Oddíl 3, 
čl. 7, 
pozn. 19 

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) 

České 
Radiokomunikace 

a. s. 
(4) 

Návrh: 
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), 
ve znění pozdějších předpisů. 
Odůvodnění: 
Návrh PVRS musí být v souladu 
s platnou legislativou ČR. 
Společnost ČRA podporuje 
Úřadem navrženou úpravu čl. 7, 
odst. 2, týkající se podmínek 
uvolnění kmitočtového pásma 
700 MHz pro zemské systémy 
schopné poskytovat bezdrátové 
širokopásmové služby 
elektronických komunikací, 
nicméně za účelem zajištění 
legitimních očekávání musí tyto 
podmínky odkazovat na veškerá 

Akceptováno 
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relevantní nařízení vlády, přijatá 
v souvislosti s přechodem 
na standard DVB-T2. Návrh 
PVRS musí být v souladu 
s platným nařízením vlády 
o Technickém plánu přechodu 
na standard DVB-T2, který byl 
dále novelizován nařízením vlády 
č. 120/2020 Sb., přijatým 
v souvislosti s Vládou ČR 
vyhlášeným nouzovým stavem 
a karanténními opatřeními 
v důsledku šíření nákazy COVID-
19 v době po vyhlášení veřejné 
konzultace k Návrhu PVRS.  

Oddíl 4, 
čl. 9, odst. 7 

(7) Při řešení mezinárodní 
koordinace požadavků na udělení dalších 
rádiových kanálů podle odstavce 6 bere 
Úřad v úvahu prioritně potřeby na dokrytí 
celoplošných vysílacích sítí s využitím 
skupinových přidělení podle odstavce 4, 
případně skupinových přidělení 
plánovaných pro další celoplošné vysílací 
sítě, a potřeby držitelů přídělů na zajištění 
zkvalitnění pokrytí území a příjmu 
digitálního televizního signálu 
pro obyvatele ČR. Žádost o koordinaci 
nových rádiových kanálů pro regionální 
nebo lokální vysílání lze podat Úřadu 
nejdříve 1 měsíc po dokončení přechodu 
v oblastech, respektive dotčených 
územích, kde došlo k dokončení přechodu 
poslední celoplošné vysílací sítě 
na standard DVB-T2. 

České 
Radiokomunikace 

a. s. 
(5) 

Návrh na úpravu textace: 
(7) Při řešení mezinárodní 
koordinace požadavků na udělení 
dalších rádiových kanálů podle 
odstavce 6 bere Úřad v úvahu 
prioritně potřeby na dokrytí 
celoplošných vysílacích sítí 
s využitím skupinových přidělení 
podle odstavce 4, případně 
skupinových přidělení 
plánovaných pro další celoplošné 
vysílací sítě přidělené 
a budované v souladu 
se Strategií rozvoje zemského 
digitálního televizního vysílání 
(schválenou usnesením vlády 
č. 648 ze dne 20. 7. 2016), 
a potřeby držitelů přídělů 
na zajištění zkvalitnění pokrytí 
území a příjmu digitálního 

Akceptováno částečně 
Text oddílu 4, čl. 9, 
odstavce 7 byl upraven 
tak, aby jednoznačně 
stanovil podmínky 
pro podání žádosti 
o přidělení rádiových 
kmitočtů pro vysílače 
podle odstavce 6 
v souladu s požadavkem 
na doplnění druhé věty 
odstavce 7.  
Úřad upřesněním textu 
čl. 9 odst. 7 akceptoval 
vázanost lhůty 
pro možnost podání 
žádosti o nové 
individuální oprávnění 
na dokončení přechodu 
na standard DVB-T2 
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televizního signálu pro obyvatele 
ČR. Žádost o koordinaci nových 
rádiových kanálů pro regionální 
nebo lokální vysílání lze podat 
Úřadu nejdříve 1 měsíc po 
dokončení přechodu v oblastech, 
respektive dotčených územích, 
kde došlo k dokončení přechodu 
poslední celoplošné vysílací sítě 
na standard DVB-T2 na všech 
současných vysílačích DVB-T 
v příslušném allotmentu 
a o takové žádosti může být 
rozhodnuto až za předpokladu, 
že již došlo k vyjasnění potřeb 
držitelů přídělů rádiových 
kmitočtů pro nové celoplošné 
vysílací sítě s ohledem 
na mezinárodní kmitočtovou 
koordinaci. Dokončení 
přechodu poslední celoplošné 
vysílací sítě na standard DVB-
T2 v příslušném allotmentu se 
rozumí uplynutí lhůt 
pro vypnutí vysílačů DVB-T 
v příslušném allotmentu 
dle příloh účinného nařízení 
vlády o Technickém plánu 
přechodu na standard DVB-T2, 
v platném znění, nebo vypnutí 
posledního stávajícího DVB-T 
vysílače celoplošné vysílací 
sítě na území příslušného 
allotmentu, podle toho, co 
nastane později. 

v rámci všech vysílačů 
velkého výkonu všech 
držitelů přídělu v rámci 
jednotlivých skupinových 
přidělení rádiových 
kmitočtů.  
Navrhované doplnění 
první a druhé věty textu 
čl. 9 odst. 7, 
s podmínkami ve vztahu 
k řešení potřeb dvou 
budoucích celoplošných 
rozvojových sítí, nelze 
akceptovat, protože 
budoucí přidělení 
zbývajících skupinových 
přidělení bude řešeno 
podle čl. 9 odst. 11 
v souladu s platnou 
právní úpravou 
a navrženou úpravou 
odst. 7 není dotčeno.   
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Odůvodnění: 
Návrh PVRS musí obsahovat 
transparentní podmínky 
pro žádosti o koordinaci 
nových rádiových kmitočtů, 
určených pro regionální 
a lokální digitální zemské 
televizní vysílání, 
za současného respektování 
lhůt pro přechod na standard 
DVB-T2, stanovených 
prostřednictvím účinného 
nařízení vlády Technickém 
plánu přechodu na standard 
DVB-T2, a dalších podmínek, 
které lze legitimně očekávat 
v návaznosti na Strategii 
rozvoje zemského digitálního 
televizního vysílání 
(schválenou usnesením vlády 
č. 648 ze dne 20. 7. 2016). 
V rámci připomínky proto 
navrhuje společnost ČRA 
doplnění výše uvedeného 
upřesnění týkajícího se prioritního 
zajištění potřeb držitelů přídělů 
pro celoplošné vysílací sítě 
s odkazem na usnesení vlády ČR 
ze dne 20. 7. 2016 č. 648 
i Strategii rozvoje zemského 
digitálního televizního vysílání, 
na základě které probíhá přechod 
na DVB-T2, jenž je postaven 
na předpokladu technologické 
transpozice (přechodu) celé 
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platformy DTT s cílem zajistit 
„bezztrátovou substituci“ 
stávajícího celoplošného vysílání 
(4 celoplošné sítě DVB-T), a dále 
za současného vytvoření prostoru 
i pro dvě dodatečné sítě 
celoplošného vysílání na období 
do roku 2030, zajišťující rozvoj 
platformy DTT a efektivní využití 
disponibilních rádiových kmitočtů 
ve zbývajícím pásmu 470–
694 MHz. V tomto ohledu je proto 
nutné zajistit ze strany Úřadu 
dostatečný počet rádiových 
kmitočtů pro provoz takovýchto 
sítí, které však v příslušných 
allotmentech nebudou spouštěny 
do doby dokončení přechodu 
na standard DVB-T2. Dále platí, 
že v souladu se Strategií rozvoje 
zemského digitálního televizního 
vysílání by proto ani Úřad neměl 
rozhodovat o žádostech 
o koordinaci nových rádiových 
kanálů pro regionální nebo lokální 
vysílání až do doby, než budou 
vyjasněny potřeby držitelů 
rádiových kmitočtů pro nové 
celoplošné vysílací sítě 
s ohledem na mezinárodní 
kmitočtovou koordinaci. 
S ohledem na požadavky držitelů 
přídělu k provozování 
celoplošných sítí ve standardu 
DVB-T2 a jejich potřebami 



15 
 

na zajištění kvalitního pokrytí 
území a příjmu digitálního 
televizního signálu pro obyvatele 
ČR by měl Úřad rovněž dle výše 
uvedeného přistoupit k přijímání 
žádostí o koordinaci nových 
rádiových kanálů pro regionální 
nebo lokální vysílání až poté, kdy 
bude zcela dokončen proces 
přechodu na standard DVB-T2 
v příslušném allotmentu, a to 
zejména s ohledem na vysílače 
malého výkonu, které nemusí být 
nutně spouštěny společně 
s vysílači velkého výkonu v rámci 
předmětných území, vymezených 
skupinovými přiděleními. 
Na základě uvedených důvodů je 
tak jediným možným řešením 
přidělování nových rádiových 
kanálů pro regionální nebo lokální 
vysílání teprve až v době, kdy 
bude zcela ukončen přechod 
na DVB-T2 v příslušném 
allotmentu, a budou ze strany 
Úřadu zajištěny (vyjasněny) 
rádiové kanály pro provozování 
všech celoplošných sítí v souladu 
s výše nadepsanou Strategií 
rozvoje zemského televizního 
vysílání. Za současného stavu 
naplňování této Strategie DVB-T2 
by tak měla být nová individuální 
oprávnění udělována na základě 
žádostí podaných ne dříve než 
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po jednom měsíci po dokončení 
procesu přechodu na standard 
DVB-T2 v příslušném allotmentu 
a při jejich koordinaci musí Úřad 
vzít v potaz rádiové kanály 
vyčleněné pro Strategií 
nadefinované dvě dodatečné 
celoplošné sítě zemského 
digitálního televizního vysílání.  

Oddíl 4, 
čl. 9, odst. 8 

(8) Dobu platnosti individuálních 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
pro šíření regionálního a lokálního vysílání 
vydaných do účinnosti tohoto opatření 
obecné povahy nelze prodloužit. 

 

České 
Radiokomunikace 

a. s. 
(6) 

Návrh na vyškrtnutí odstavce. 
Odůvodnění: 
Návrh PVRS by měl zachovat 
provoz stávajících regionálních 
a lokálních vysílacích sítí 
do maximálního možného 
termínu, tj. do termínu 
ukončení přechodu 
na standard DVB-T2, 
za předpokladu, že tomu 
nebrání výsledek mezinárodní 
koordinace. 
Společnost ČRA proto navrhuje 
odstranění čl. 9 odst. 8, který je 
navíc v přímém rozporu s čl. 15 
Návrhu PVRS, který umožňuje 
držitelům všech stávajících 
vydaných individuálních 
oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů prodloužení doby jejich 
platnosti nad rámec 30. 6. 2020 
do data ukončení přechodu 
zemského digitálního televizního 
vysílání ze standardu DVB-T 
na standard DVB-T2. 
 

Akceptováno částečně 
Text čl. 9 odst. 8 nelze 
vyškrtnout, protože se 
týká všech individuálních 
oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů 
pro regionální nebo 
lokální vysílání. Nová 
individuální oprávnění 
k využívání rádiových 
kmitočtů budou 
udělována v návaznosti 
na výsledky mezinárodní 
koordinace v souladu 
s ustanoveními čl. 9 
odstavců 6 až 9. Možnost 
zajištění současného 
rozsahu regionálního 
vysílání do doby 
dokončení přechodu 
vysílání ze standardu 
DVB-T na standard  
DVB-T2 je upravena 
v přechodných 
ustanoveních oddíl 7 
čl. 15. V tomto smyslu byl 
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upraven i text čl. 9 
odst. 8. 

Oddíl 4, 
čl. 9, 
odst. 11 

(11) O způsobu využití 
a autorizace skupinových přidělení 
rádiových kmitočtů vyhrazených České 
republice podle dohody a navazujících 
dohod příslušných národních správ, vedle 
přídělů rádiových kmitočtů podle 
odstavce 4, rozhodne Úřad v návaznosti 
na změnu Strategie rozvoje zemského 
digitálního televizního vysílání nebo 
změnu právní úpravy k jejímu provedení. 

 

České 
Radiokomunikace 

a. s. 
(7) 

Návrh na úpravu textace: 
(11) O způsobu využití 

a autorizace skupinových 
přidělení rádiových kmitočtů 
vyhrazených České republice 
podle dohody a navazujících 
dohod příslušných národních 
správ, vedle přídělů rádiových 
kmitočtů podle odstavce 4, 
rozhodne Úřad v návaznosti na 
změnu Strategie souladu 
s platnou Strategií rozvoje 
zemského digitálního televizního 
vysílání nebo a platnou změnu 
právní úpravyou k jejímu 
provedení. 
Odůvodnění: 
O způsobu využití rádiových 
kmitočtů vyhrazených ČR 
v rámci jednotlivých 
skupinových přidělení musí být 
rozhodnuto v souladu 
s platnou Strategií DVB-T2. 
Jakékoli úvahy Úřadu ohledně 
blíže neurčené změny Strategie 
DVB-T2 mohou být proto 
v rozporu s legitimním 
očekáváním dotčených 
subjektů, kterými jsou 
provozovatelé sítí digitálního 
zemského televizního vysílání 
a provozovatelé vysílání 
dle příslušných zákonů. 

Akceptováno 
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Úřad je především vázán platnou 
Strategií DVB-T2, neboť usnesení 
vlády, stejně jako ústavní 
a ostatní zákony, jsou pro Úřad 
závazná a Úřad se jimi musí řídit 
(viz § 21 ve spojení s § 20 zákona 
č. 2/1969 Sb.). Ani z hlediska 
legitimních očekávání dotčených 
subjektů není možné, aby čl. 9 
odst. 11 Návrhu PVRS odkazoval 
na blíže neurčenou „změnu 
Strategie DVB-T2“ nebo „změnu 
právní úpravy“, nehledě na to, že 
odkaz na blíže neurčenou změnu 
právní úpravy je jednoznačně 
v rozporu se zásadou dobré 
správy, kterou musí Úřad 
při veškeré své činnosti naplňovat 
(viz např. § 8 odst. 2 správního 
řádu). Mezi základní atributy 
dobré správy patří zásada 
zákonnosti (souladu s právem), 
zásada právní jistoty 
a předvídatelnosti. Zásada 
zákonnosti, tak jak je definována 
Radou Evropy, znamená dle 
MVČR to, že „Veřejné orgány jsou 
povinny konat a postupovat 
v souladu s právem, mají 
dodržovat zákony, mezinárodní 
právo a obecné zásady, které řídí 
jejich organizaci, fungování 
a činnost. Nemají vydávat 
svévolná opatření, oproti tomu 
mají konat v souladu s pravidly, 
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jež definují jejich pravomoci 
a postupy. Je zakázána svévole, 
a to i při využití správního 
uvážení. Své pravomoci 
vykonávají veřejné orgány pouze 
tehdy, když k tomu jsou zákonem 
oprávněny, a pouze za tím 
účelem, pro který jim tato 
pravomoc byla svěřena.1 Zásada 
souladu s právem je pak 
definována veřejným ochráncem 
práv takto: „Úřad postupuje 
v souladu s právním řádem ČR 
jako celkem. Právní předpisy 
aplikuje v jejich vzájemné 
souvislosti. Tam, kde je výklad 
určitého právního ustanovení 
nejednoznačný, vykládá jej úřad 
podle jeho smyslu, přičemž 
respektuje zejména stanoviska 
nadřízeného úřadu a konstantní 
judikaturu soudů.“2 Zásada 
předvídatelnosti je pak 
definována veřejným ochráncem 
práv takto: „Úřad naplňuje 
legitimní očekávání osob 
a rozhoduje shodně s tím, jak 
rozhodoval obdobné případy 
v minulosti nebo jak rozhoduje 
obdobné případy nadřízený úřad. 
Pokud se od své dosavadní praxe 
v konkrétním případě odchýlí, 

                                                           
1 https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21308870&doctype=ART 
2 https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/principy-dobre-spravy/ 
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výslovně to uvede v rozhodnutí 
a tento postup odůvodní. 
V obdobných případech používá 
úřad obdobné postupy a při užití 
správního uvážení se drží předem 
stanovených obecných měřítek. 
Při změně obecných pravidel úřad 
takovou změnu s dostatečným 
předstihem přiměřeným 
způsobem zveřejní a vytvoří 
předpoklady pro hladký přechod 
k novým pravidlům. 
Nejvýznamnější závěry 
a poznatky ze své činnosti úřad 
zveřejňuje. Struktura důležitých 
dokumentů úřadu je ustálená 
a přehledná, aby se v nich osoby 
mohly snadno orientovat.3 
Úřad nemůže prostřednictvím 
Návrhu PVRS předjímat budoucí 
změny, které nemusí nastat 
a musí vycházet z aktuálního 
stavu Strategie DVB-T2 
a z aktuální právní úpravy 
a naplňovat je. Je to nejen jeho 
zákonná povinnost vyplývají 
ze zákona č. 2/1969 Sb., ale je to 
rovněž jediná možnost, aby Návrh 
PVRS nebyl přijat v rozporu 
se zásadou dobré správy, 
zejména v souladu se zásadou 
zákonnosti (souladu s právem), 
právní jistoty a předvídatelnosti. 

                                                           
3 Viz tamtéž. 
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Jakoukoli blíže neurčenou 
„změnou Strategie DVB-T2“ nebo 
„změnou právní úpravy“ by došlo 
ke změnám podmínek 
uplatňování veřejné moci, které 
by nebyly subjekty na trhu 
digitálního televizního vysílání 
očekávány. 
Úřad je dále „ostatním ústředním 
orgánem“ ve smyslu § 2 zák. 
č. 2/1969 Sb. a je při svém 
rozhodování vázán platnými 
usneseními vlády, včetně 
Strategie DVB-T2, neboť dle 
ustanovení § 21 zákona 
č. 2/1969 Sb. a ve spojení s § 20 
zákona č. 2/1969 Sb. plní 
v okruhu své působnosti úkoly 
stanovené v zákonech a v jiných 
obecně závazných právních 
předpisech a úkoly vyplývající 
z členství ČR v EU a v ostatních 
integračních seskupeních 
a mezinárodních organizacích, 
pokud jsou pro ČR závazné 
a současně se řídí ústavními 
a ostatními zákony a usneseními 
vlády. Jakýkoli jiný postup Úřadu 
(vč. postupu při schválení Návrhu 
PVRS) je tak nezákonný. 
 

Oddíl 7, 
čl. 15 

U individuálních oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů s dobou 
platnosti do 30. června 2020 využívaných 
pro regionální nebo lokální zemské 

České 
Radiokomunikace, 
a. s. 
(8) 

Návrh úpravy textace: 

U individuálních oprávněních 
k využívání rádiových kmitočtů 

Akceptováno 
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televizní vysílání, vydaných přede dnem 
účinnosti tohoto opatření obecné povahy, 
lze postupem podle § 19 odst. 3 zákona 
prodloužit dobu jejich platnosti a to nejvýše 
do 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“). 

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 nejvýše 
do data ukončení přechodu 
zemského digitálního televizního 
vysílání ze 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“), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že Technický 
plán přechodu na standard DVB-
T2 již byl novelizován v souvislosti 
s dočasným přerušením procesu 
přechodu na DVB-T2, je 
prostřednictvím Návrhu PVRS 
nutné odkázat na jeho platnou 
verzi. 
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Oddíl 4, 
čl. 9, odst. 1 

(1) Rozhlasové službě je přednostně 
přiděleno pásmo 470–790 MHz. Využití 
vysílacími rádiovými stanicemi digitálního 
zemského televizního a rozhlasového 
vysílání je od data ukončení přechodu 
zemského digitálního televizního vysílání 
ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 
podle nařízení vlády19) omezeno 
na pásmo 470–694 MHz. 

Digital 
Broadcasting 

s.r.o. 
(9) 

Návrh: 

Navrhuje se změnit odkaz 19) 
na aktuální nařízení vlády, ve věci 
realizace TPP. 

Odůvodnění: 

Uvedený odkaz je na Nařízení 
vlády č. 199/2018 Sb., které 
s ohledem na pozastavení TPP 
obsahuje nereálné termíny. 

Akceptováno 
Viz vypořádání 
připomínky ČRa (4). 

Oddíl 4, 
čl. 9, odst. 3 

(3) Pásmo 470–790 MHz je 
rozděleno na 40 rádiových kanálů s roztečí 
8 MHz, označených čísly 21–60, přičemž 
jednotlivé kanály jsou vymezeny kmitočty 
fmin a fmax a platí: 

fmin = 470 + 8(n – 21), 

 fmax = 470 + 8(n – 20), 

kde n = 21, 22 až 60. 
přičemž kanály 49 až 60 lze využívat 
nejdéle do data ukončení přechodu 
zemského digitálního televizního vysílání 
ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 
podle nařízení vlády19) 

 

Digital 
Broadcasting 

s.r.o. 
(10) 

Návrh: 

Navrhuje se změnit odkaz 19) 
na aktuální nařízení vlády, ve věci 
realizace TPP. 

Odůvodnění:  

Viz odůvodnění připomínky (9) 

Akceptováno 
Viz vypořádání 
připomínky ČRa (4). 

Oddíl 4, 
čl. 9, odst. 4 

(4) Pro celoplošné vysílání byly 
vymezeny čtyři příděly rádiových kmitočtů 
(dále jen „příděly“) pro sítě určené 
k poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací. Příděly pro tyto 
vysílací sítě obsahují skupinová přidělení 
rádiových kanálů podle dohody 
a navazujících dohod příslušných 
národních správ, přičemž jedna vysílací síť 

Digital 
Broadcasting 

s.r.o. 
(11) 

Návrh: 

Navrhuje se text tohoto odstavce 
upravit v souladu se schváleným 
dokumentem „Strategie rozvoje 
zemského digitálního televizního 
vysílání“. 

 

Neakceptováno 
Návrh na úpravu textu 
PVRS nebyl předložen. 
Ustanovení oddílu 4, 
čl. 9, odst. 4 se týká 
popisu stávajícího stavu 
omezení počtu práv 
k využívání rádiových 
kmitočtů a udělení přídělů 
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je určena pro šíření multiplexu veřejné 
služby4). Držitel přídělu je oprávněn uvnitř 
skupinového přidělení využívat rádiový 
kanál jedním nebo více vysílacími 
zařízeními s tím, že intenzita 
elektromagnetického pole na hranicích 
skupinového přidělení nesmí překročit 
stanovenou úroveň v souladu s dohodou 
nebo takovou úroveň, která byla 
zkoordinována individuálně. 

 

Odůvodnění: 

Schválený dokument „Strategie 
rozvoje digitálního televizního 
vysílání“ obsahuje mimo jiné: 
„Proces Přechodu na DVB-T2 
musí zajistit technologickou 
transpozici (přechod) celé 
platformy DTT s cílem zajistit 
„bezztrátovou substituci“ 
stávajícího celoplošného vysílání 
(4 celoplošné Sítě DVB-T), a dále 
vytvořit dostatečný prostor 
pro dodatečné celoplošné (2 nové 
rozvojové Sítě DVB-T2) vysílání 
na období do roku 2030, 
zajišťující rozvoj DTT i efektivní 
využití disponibilních rádiových 
kmitočtů ve zbývajícím pásmu 
470–790 MHz.“ 

rádiových kmitočtů 
pro celoplošné vysílací 
sítě 1 až 4. Text 
ustanovení byl s ohledem 
na odůvodnění 
připomínky 
pro jednoznačnost 
v první větě upřesněn.  

Oddíl 4, 
čl. 9, odst. 7 

(7) Při řešení mezinárodní 
koordinace požadavků na udělení dalších 
rádiových kanálů podle odstavce 6 bere 
Úřad v úvahu prioritně potřeby na dokrytí 
celoplošných vysílacích sítí s využitím 
skupinových přidělení podle odstavce 4, 
případně skupinových přidělení 
plánovaných pro další celoplošné vysílací 
sítě, a potřeby držitelů přídělů na zajištění 
zkvalitnění pokrytí území a příjmu 
digitálního televizního signálu 
pro obyvatele ČR. Žádost o koordinaci 
nových rádiových kanálů pro regionální 

Digital 
Broadcasting 
s.r.o. 
(12) 

Návrh: 

Navrhuje se prodloužit lhůtu, kdy 
lze podat Úřadu žádost 
o koordinaci nových rádiových 
kanálů pro regionální nebo lokální 
vysílání z 1 na 2 měsíce 
po dokončení přechodu 
v oblastech, respektive dotčených 
územích44), kde došlo 
k dokončení přechodu poslední 
celoplošné vysílací sítě 
na standard DVB-T2. Dále je 

Neakceptováno  
Úřad je přesvědčen, že 
doba 1 měsíce je 
dostatečná 
pro rozhodnutí o nutnosti 
dalšího dokrývání 
a zkvalitňování příjmu 
signálů DVB-T2 šířených 
ve stávajících 
celoplošných vysílacích 
sítích v oblastech 
jednotlivých skupinových 
přidělení, kde došlo 

                                                           
 4 § 3 zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění. 



25 
 

nebo lokální vysílání lze podat Úřadu 
nejdříve 1 měsíc po dokončení přechodu 
v oblastech, respektive dotčených 
územích44), kde došlo k dokončení 
přechodu poslední celoplošné vysílací sítě 
na standard DVB-T2.  

 

nutné upozornit na skutečnost, že 
u některých oblastí tato situace již 
nastala (PHA, STČ, příp. další) 
ještě před nabytím účinnosti 
tohoto návrhu OOP. 

Odůvodnění: 

Lhůta 1 měsíce je nedostatečná 
na to, aby se objektivně, 
regulérně a komplexně dala zjistit 
v dané oblasti místa, která je 
nutné z objektivních důvodů 
dokrýt jiným kmitočtem. 

k vypnutí všech vysílačů 
DVB-T s e.r.p. větším 
než 1 kW. 

Oddíl 4, 
čl. 9, odst. 8 

(8) Dobu platnosti individuálních 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
pro šíření regionálního a lokálního vysílání 
vydaných do účinnosti tohoto opatření 
obecné povahy nelze prodloužit. 

 

Digital 
Broadcasting 

s.r.o. 
(13) 

Návrh: 

Navrhuje se vypustit nebo změnit 
s aktuálním termínem 
prodloužení TPP. 

Odůvodnění: 

S ohledem na aktuální nařízení 
vlády o pozastavení TPP, bude 
nutné, s ohledem, jednak 
na efektivní využití kmitočtového 
spektra a jednak z důvodu 
nepřerušení poskytování služeb 
šíření zemského televizního 
signálu všechna dosud platná, 
resp. nezrušená individuální 
oprávnění v rámci stávajících 
celoplošných i regionálních sítí 
prodloužit. Viz čl. 15 Přechodná 
ustanovení. 

Akceptováno částečně 
Viz vypořádání 
připomínky ČRa (6). 
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Oddíl 4, 
čl. 9, odst. 9 

(9) Dosavadní provozovatelé 
vysílačů pro regionální vysílání 
na stanovištích uvedených v příloze 3 této 
části plánu mohou podat žádost o vydání 
nového individuálního oprávnění 
pro regionální vysílání v souladu 
s technickými parametry uvedenými 
v příloze 3. Pokud tuto žádost Úřadu 
nepodají do data ukončení přechodu 
zemského digitálního televizního vysílání 
ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 
podle nařízení vlády19), může žádost 
o vydání individuálního oprávnění podat 
i jiný subjekt. 

Digital 
Broadcasting 

s.r.o. 
(14) 

Návrh: 

Ponechat možnost podat žádost 
o vydání nového individuálního 
oprávnění pro regionální vysílání 
pro všechny současné držitele 
individuálních oprávnění 
regionálních sítí, které jsou ke dni 
změny současně platného plánu 
využití rádiového spektra 
v provozu. 

Ponechat přílohu č. 3 ve znění 
v současné době platného OOP 
PVRS č. PV-P/10/12.2019-8 
pro kmitočtové pásmo 470–
790 MHz ze dne 3. prosince 
2019, resp. ji upravit ve smyslu 
výše navrhovaného. 

Odůvodnění: 

Znění tohoto odstavce, resp. 
postup v něm zmíněn je vázán, 
resp. odkazován na přílohu č. 3, 
upravenou v souladu s Nařízením 
vlády č. 199/2018 Sb., které 
s ohledem na následné usnesení 
vlády o pozastavení TPP 
obsahuje nereálné termíny. 
A dále možnost podat žádost 
o vydání nového individuálního 
oprávnění pro regionální vysílání 
v souladu s technickými 
parametry uvedenými 
v navrhovaném OOP by měli 
dostat všichni držitelé 

Neakceptováno – 
vysvětleno 
V příloze č. 3 jsou 
uvedeny pouze vysílače, 
pro které je možné 
na základě dříve 
provedené mezinárodní 
koordinace vydat 
individuální oprávnění 
v souladu se ZEK, tedy 
s platností na dobu 5 let. 
Dobu platnosti ostatních 
individuálních oprávnění 
lze prodloužit postupem 
podle přechodných 
ustanovení oddílu 7, 
článku 15.  
Držitelé individuálních 
oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů, které 
nejsou uvedeny v Příloze 
č. 3, mohou podat žádost 
v souladu s čl. 9 odst. 7, 
ale o vydání 
individuálního oprávnění 
Úřad rozhodne 
až na základě výsledku 
mezinárodní koordinace. 
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individuálních oprávnění 
v současné době provozovaných 
regionálních sítí. 

Oddíl 7, 
čl. 15 

U individuálních oprávněních 
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 nejvýše 
do 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“). 

Digital 
Broadcasting 

s.r.o. 
(15) 

Návrh: 

Navrhuje se změnit odkaz 
na aktuální nařízení vlády, ve věci 
pozastavení, resp. zahájení 
pokračování realizace TPP. 

Odůvodnění: 

Uvedený odkaz je na Nařízení 
vlády č. 199/2018 Sb., které 
s ohledem na pozastavení TPP 
obsahuje nereálné termíny. 

 

Akceptováno 
Viz vypořádání 
připomínky ČRa (8). 
 

Příloha č. 1 
 

Digital 
Broadcasting 

s.r.o. 
(16) 

Návrh: 

Navrhuje se změnit Přílohu č. 1 
v návaznosti na aktuální nařízení 
vlády, ve věci pozastavení, resp. 
zahájení pokračování realizace 
TPP. 

Odůvodnění: 

Navrhované znění Přílohy č. 1 
neobsahuje kmitočty RS 7 včetně 
těch, u kterých došlo, v souladu 
se současně platným č. PV-
P/10/12.2019-8 pro kmitočtové 

Neakceptováno 
Příloha č. 1 obsahuje 
toliko přehled rádiových 
kmitočtů přidělených 
České republice 
pro skupinová přidělení 
Plánem GE06, případně 
rádiových kmitočtů, které 
byly odsouhlaseny 
v rámci nového 
kmitočtového plánu 
pro DVB-T vysílání. 
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pásmo 470–960 MHz ze dne 
3. prosince 2019 v letošním roce 
k přeladění.  

Úpravy Přílohy č. 1 jsou 
navrhovány na základě termínů 
uvedených v Nařízení vlády 
č. 199/2018 Sb., které s ohledem 
na následné usnesení vlády 
o pozastavení TPP obsahuje 
nereálné termíny. 

Příloha č. 3 
 

Digital 
Broadcasting 

s.r.o. 
(17) 

Návrh: 

Navrhuje se změnit Přílohu č. 3 
v návaznosti na aktuální nařízení 
vlády, ve věci pozastavení, resp. 
zahájení pokračování realizace 
TPP. 

Odůvodnění: 

Navrhované znění Přílohy č. 3 
neobsahuje lokality a kmitočty 
RS 7 včetně těch, u kterých došlo, 
v souladu se současně platným 
č. PV-P/10/12.2019-8 
pro kmitočtové pásmo 470–
960 MHz ze dne 3. prosince 2019 
v letošním roce k přeladění.  

Úpravy Přílohy č. 3 jsou 
navrhovány na základě termínů 
uvedených v Nařízení vlády 
č. 199/2018 Sb., které s ohledem 
na následné usnesení vlády 
o pozastavení TPP obsahuje 
nereálné termíny. 

Neakceptováno 
Příloha č. 3 obsahuje 
přehled mezinárodně 
zkoordinovaných 
rádiových kmitočtů 
regionálních sítí, 
pro které je možné vydat 
individuální oprávnění 
pro trvalý provoz, protože 
jejich technické 
parametry již odpovídají 
podmínkám stanoveným 
v čl. 9 odst. 6. To se však 
netýká rádiových 
kmitočtů využívaných 
v regionální síti 7. 
Možnost časově 
omezeného prodloužení 
doby platnosti 
pro využívání těchto 
rádiových kmitočtů je 
zakotvena v přechodných 
ustanoveních oddílu 7, 
čl. 15. 
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Příloha č. 4 
 

Digital 
Broadcasting 

s.r.o. 
(18) 

Návrh: 

Upozorňujeme, že rušená Příloha 
č. 4 obsahuje níže uvedenou 
lokalitu, která bude přeladěna 
v plánovaném termínu 
30. 4. 2020: Reg 7 SVITAVY 
HREBECEK 40 21 29. 4. 2020 50 
7. 2. 2020 30. 6. 2020 

Vzato na vědomí 
Příloha č. 4 současného 
znění PV-P/10/12.2019-8 
je zrušena. 
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