
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
Opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2021-Y 
pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz 
 
Čj.: Čj. ČTÚ-545/2021-619 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 
B PLUS TV a.s.  Milan Otisk 
 
IČO (bylo-li přiděleno):  47677481 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
Milan Otisk, +420603514790, m.otisk@btv.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: 
 

1. Oddíl 1, článek 2, (Rozdělení kmitočtového pásma) 
 
Doplnit do kmitočtového pásma 2200-2290 a 2290-2300 Rozhlasovou službu, která je 

zmiňována v článku 3 (charakteristika pásma). 
 

 
 
Odůvodnění: 
 
V současné době vyvstávají problémy s dokrytím menších lokalit terestrickým 

digitálním vysíláním v systému DVB-T2. V některých lokalitách se podařilo zkoordinovat 
kanál pro Českou televizi, bohužel pro ostatní multiplexy již zkoordinovat kanály vlivem 
jejich nedostatku není možné, (důvodem je snížení počtu vysílacích kanálů pro 



rozhlasovou službu v pásmu UHF). Pásmo 2200-2300 MHz se přímo nabízí pro řešení 
této svízelné situace vybudováním malého, levného vykrývače pro všechny dostupné 
multiplexy. Přijímací konvertory pro toto pásmo jsou cenově srovnatelné s cenou 
kvalitnější UHF antény. 

 
 

 
 

 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

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

 

1. ……… 
 

2. ……… 

 

3. ………. 
 

 

 

 

25. února 2021 

Milan Otisk, předseda představenstva B PLUS TV a.s. 
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