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Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyzval dne 13. října 2016 na svých webových 

stránkách k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového 

spektra č. PV-P/21/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz (dále jen „PVRS“). 

 

 Společnost České Radiokomunikace a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – 

Břevnov, IČO: 247 38 875 (dále jen „ČRa“) uplatňuje možnost připomínkovat Úřadem zveřejněné 

PVRS. 

 

 
Konkrétní připomínky - zásadní 

1. Článek 15 odst. 3 – Současný stav v rozhlasové službě 

Textace PVRS: Národní skupinová přidělení pro zemské digitální vysílání lze využít pouze 

držitelem přídělu rádiových kmitočtů. Úřad může jednotlivá národní skupinová přidělení slučovat. 

Počet práv je omezen a odpovídá počtu národních skupinových přidělení a přidělení zemským 

stanicím stanovených Dohodou. Úřad může v individuálních oprávněních k využívání kmitočtů 

jednotlivými vysílacími stanicemi upřesnit technické podmínky využití přídělu rádiových kmitočtů, 

zejména 

Návrh (odstranit část textace): Národní s Skupinová přidělení pro zemské digitální vysílání lze 

využít pouze držitelem přídělu rádiových kmitočtů. Úřad může jednotlivá národní skupinová 

přidělení slučovat. Počet práv je omezen a odpovídá počtu národních skupinových přidělení a 

přidělení zemským stanicím stanovených Dohodou. Úřad může v individuálních oprávněních k 

využívání kmitočtů jednotlivými vysílacími stanicemi upřesnit technické podmínky využití přídělu 

rádiových kmitočtů, zejména 

Odůvodnění: Doplnění přídavného jména „Národní“ považujeme za nedůvodné, protože je 

nadbytečné. Celé PVRS používá pojem „Skupinová přidělení…“ a zavedení „Národních 

skupinových přidělení…“ jen v dílčí části PVRS postrádá opodstatnění. Názvosloví celého PVRS 

není v tomto případě pro „Skupinové přidělení…“ jednotné a s přívlastkem „Národní“ působí 

naprosto zmatečně. Není jasné, co je myšleno změnou. Doplnění slova „Národní“ v textu 

odůvodnění PVRS není jakkoliv vysvětleno, proč ke změně dochází. Z těchto důvodů 

doporučujeme neuvádět nově ke „Skupinovým přidělením…“ slovo „Národní“. 

 

2. Článek 15 odst. 4 – Současný stav v rozhlasové službě 

Textace PVRS: Národní skupinová přidělení podle odstavce 2 potřebná pro zajištění jedné sítě 

elektronických komunikací pro šíření veřejně dostupné služby elektronických komunikací 

spočívající v šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání (vysílání T-DAB) je možné nejdéle 

do dne 31. prosince 2021 využívat na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů bez přechozího udělení přídělu rádiových kmitočtů, pokud 

a) bude provedena úspěšná mezinárodní koordinace, 
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b) zemské digitální rozhlasové vysílání bude naplňovat opatření pro provozovatele rozhlasového 

vysílání ze zákona23) podle koncepce rozvoje zemského digitálního vysílání24). 

Návrh (doplnit textaci): Národní s Skupinová přidělení podle odstavce 2 a podle koncepce 

rozvoje zemského digitálního vysílání24) potřebná pro zajištění jedné sítě elektronických 

komunikací v rozsahu územního vymezení skupinovými příděly BOHEMIA a MORAVIA pro 

šíření veřejně dostupné služby elektronických komunikací spočívající v šíření zemského 

digitálního rozhlasového vysílání (vysílání T-DAB) je možné nejdéle do dne 31. prosince 2021 

využívat na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů bez přechozího 

udělení přídělu rádiových kmitočtů, pokud 

a) bude provedena úspěšná mezinárodní koordinace a současně 

b) zemské digitální rozhlasové vysílání bude naplňovat opatření pro provozovatele rozhlasového 

vysílání ze zákona 23a) 23b) podle koncepce rozvoje zemského digitálního vysílání 24). 

Odůvodnění: V textu článku 15 odst. 4 není jednoznačně určené, o jaká skupinová přidělení se 

jedná. Z tohoto důvodu je nutné jasně definovat, že se jedná o skupinová přidělení dle koncepce 

rozvoje zemského digitálního vysílání (3. celoplošná vysílací síť s regiony Čechy a Morava pro 

zajištění řádného digitálního vysílání). 

Podmínky definované v bodech a) i b) musí být bezpodmínečně splněny obě dohromady. 

Z tohoto důvodu je nutné uvést obě podmínky do konvoluce. 

Dále je nutné rozdělit poznámku pod čarou č. 23 na dvě poznámky, protože v dalším textu je 

nutné rozlišovat separátně zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání (v aktuálním znění) a zákon č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu (v aktuálním znění), a to 

konkrétně v odůvodnění na str. 8, druhý odstavec textu. Úpravu poznámky pod čarou č. 23 je 

nutné zohlednit v celém textu PVRS. Zdůvodnění úpravy poznámky pod čarou č. 23 uvádíme 

v připomínce č. 3. 

 

3. Odůvodnění – str. 8 – druhý odstavec 

Textace PVRS: Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání 

rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu. Toto opatření obecné povahy nahrazuje 

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/0911.200813-096 pro kmitočtové pásmo 174 – 

380 MHz. Důvodem vydání této části plánu je postup podle usnesení vlády ČR24) a Koncepce 

rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu k dočasnému vyhrazení rádiových 

kmitočtů pro celoplošnou vysílací síť v rozhlasové službě pro uživatele podle zákona23). Dále 

byly provedeny terminologické a strukturální úpravy z důvodu zpřehlednění textu. 

Návrh (doplnit textaci): Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání 

rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu. Toto opatření obecné povahy nahrazuje 

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/0911.200813-096 pro kmitočtové pásmo 174 – 

380 MHz. Důvodem vydání této části plánu je postup podle usnesení vlády ČR24) a Koncepce 
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rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu k dočasnému vyhrazení rádiových 

kmitočtů pro celoplošnou vysílací síť v rozhlasové službě pro uživatele podle zákona 23b). Dále 

byly provedeny terminologické a strukturální úpravy z důvodu zpřehlednění textu. 

Odůvodnění: Poznámka pod čarou č. 23 jednoznačně nedefinuje Český rozhlas jako držitele 

individuálních oprávnění (uživatele) a použití zákona o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání je zde zavádějící. Jak již bylo výše uvedeno, zákon č. 231/2001 Sb. a zákon č. 484/1991 

Sb. se oba týkají vysílání (ve smyslu obsahové části vysílací sítě). V tomto kontextu je žádoucí 

uvést pouze odkaz na zákon č. 484/1991 Sb., který v tomto případě specifikuje uživatele 

rádiových kmitočtů. 

 

4. Odůvodnění – str. 9 – předposlední odstavec 

Textace PVRS: Úpravy odst. 4 v čl. 15 zohledňují postup podle usnesení vlády ČR24) a 

Koncepce rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu k dočasnému vyhrazení 

rádiových kmitočtů pro celoplošnou vysílací síť v rozhlasové službě pro uživatele podle 

zákona23). Uživatel je oprávněn využívat kmitočty národních skupinových přidělení na základě 

individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů do 31. prosince 2021. Trvalé digitální 

vysílání Českého rozhlasu ve III. pásmu je směřováno na období po roce 2021, kdy již bude 

zpracována Strategie rozvoje rozhlasového vysílání v ČR a přijat příslušný regulační a legislativní 

rámec. 

Návrh (doplnit textaci): Úpravy odst. 4 v čl. 15 zohledňují postup podle usnesení vlády ČR24) a 

Koncepce rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu k dočasnému vyhrazení 

rádiových kmitočtů pro jednu celoplošnou vysílací síť v rozhlasové službě pro uživatele podle 

zákona23). Uživatel je oprávněn využívat kmitočty národních skupinových přidělení na základě 

individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů do 31. prosince 2021. Trvalé digitální 

vysílání Českého rozhlasu ve III. pásmu je směřováno na období po roce 2021, kdy již bude 

zpracována Strategie rozvoje rozhlasového vysílání v ČR a přijat příslušný regulační a legislativní 

rámec. 

Odůvodnění: V souladu s Návrhem rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu a 

s článkem 15 odst. 4) PVRS, je nutné do textu odůvodnění doplnit skutečnost, že se jedná pouze 

o jednu síť.  

 

5. Odůvodnění – str. 9 – poslední odstavec 

Textace PVRS: Odst. 5 v čl. 15 omezuje využití III. pásma pouze pro systémy s maskou T-DAB v 

souladu s koncepcí rozhlasového vysílání24) a televizního vysílání28).  

Návrh (doplnit textaci): Odst. 5 6 v čl. 15 omezuje využití III. pásma pouze pro systémy s maskou 

T-DAB v souladu s koncepcí rozhlasového vysílání24) a televizního vysílání28). 
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Odůvodnění: Uveden špatný odkaz na příslušný odstavec PVRS.  

 

6. Odůvodnění – str. 9 – poslední odstavec 

Textace PVRS: Protože význam III. pásma pro šíření televizního vysílání souvisí s pásmem UHF 

470 – 790 MHz, které je primárně využíváno televizním vysíláním a k němuž bude přijata 

koncepce o jeho budoucím využití, byl do textu doplněn oOdst. 5 v čl. 15 s omezujeením využití 

III. pásma pouze pro systémy s maskou T-DAB v souladu s koncepcí rozhlasového vysílání24) a 

televizního vysílání28). O využití přidělení zemským stanicím se spektrální maskou DVB-T 

(televizní vysílání) bude rozhodnuto následně po rozvinutí digitálních rozhlasových sítí. 

Návrh (upravit textaci): Protože význam III. pásma pro šíření televizního vysílání souvisí s 

pásmem UHF 470 – 790 MHz, které je primárně využíváno televizním vysíláním a k němuž bude 

přijata koncepce o jeho budoucím využití, byl do textu doplněn oOdst. 5 v čl. 15 s omezujeením 

využití III. pásma pouze pro systémy s maskou T-DAB v souladu s koncepcí rozhlasového 

vysílání24) a televizního vysílání28). O využití přidělení zemským stanicím se spektrální 

maskou DVB-T (televizní vysílání) bude rozhodnuto následně po rozvinutí digitálních 

rozhlasových sítí. 

Odůvodnění: V textu připomínkovaného odstavce byla vypuštěna poslední věta, která se týká 

využití přidělení zemským stanicím se spektrální maskou DVB-T. K vypuštění této věty nemá 

Úřad oporu a vypuštění věty není opodstatněné. Koncepce rozvoje zemského digitálního vysílání 

ČRo se nezabývá změnou využití předmětného kmitočtového pásma, proto je nutné zachovat 

stávající stav, který předpokládá možnost využití přidělení zemským stanicím se spektrální 

maskou DVB-T a proto není možné měnit současné možnosti využití III. pásma. 

Dále uvádíme, že vládou České republiky schválená Strategie správy rádiového spektra1 z května 

2015 změnu spektrální masky neřeší a výhledově o změně spektrální masky neuvažuje. Změna 

spektrální masky by ve výsledku byla v rozporu s koncepcí rozvoje zemského digitálního vysílání i 

v rozporu se Strategií správy rádiového spektra. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.ctu.cz/strategie-spravy-radioveho-spektra 

http://www.ctu.cz/strategie-spravy-radioveho-spektra

