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

 č. PV-P/21/XX.2016-YY pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz  

 

Preambule: 

Důvodem návrhu nového vydání vydání části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2016-YY pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz je 

pouze vytvoření podmínek pro rozvoj zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu v souladu s vládou přijatou Koncepcí rozvoje zemského 

digitálního vysílání Českého rozhlasu (usnesení vlády ČR č. 730 z roku 2016). 

   

Čl., odst., 
písm., bod  

Původní text návrhu  
Připomínkující 
subjekt (poř. 

číslo připomínky)  
Pozměňovací návrh  Stanovisko ČTÚ  

 Pozn.: Připomínka charakteru 
doplňujícího návrhu 

TELEKO, s.r.o.  

(1) 

 

Naše společnost uplatňuje k výše 
uvedenému materiálu následující 
připomínky: 

Na straně 9 v oddíle 7 Odůvodnění je 
deklarováno plnění cílů státní politiky  
v elektronických komunikacích, mezi 
které patří podpora zavádění nových 
služeb, technologická inovace a 
efektivní využívání radiového spektra. 
V tomto ohledu není  
z uvedeného návrhu zcela zřejmé, jak 
bude Váš Úřad postupovat při 
přidělování zbývajících přídělů 
radiových kmitočtů pro další žadatele 
mimo provozovatele rozhlasového 
vysílání ze zákona. 

Navrhujeme proto zařadit nový bod 
číslo (8) do Oddílu 7, článku 15 např. 
tohoto nebo podobného znění: 

Nekceptováno (vysvětleno) 

 

Úřad obecně souhlasí, že příděly pro 
skupinová přidělení pro další uživatele 
v rozhlasové službě budou uděleny 
postupem podle zákona 
o elektronických komunikacích. 

 

K indikaci dalších kroků bylo doplněno 
odůvodnění k článku 15 takto: 

 

Vlastní přidělování kmitočtů lze 
realizovat až poté, kdy budou 
provedeny veškeré kmitočtové 
koordinace a připraveny sady kmitočtů 
pro provozovatele vysílání (zákon 
č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu) 
a posouzena možnost konverze 
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"(8) Národní skupinová přidělení pro 
zbývající sítě elektronických 
komunikací pro šíření veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací spočívající v šíření 
zemského digitálního rozhlasového 
vysílání (vysílání  
T-DAB lze přidělit žadatelům 
zákonným způsobem" 

přidělení zemským stanicím na 
kmitočtové bloky s maskou T-DAB. 

 

Do doby dokončení těchto kroků nelze 
kmitočty přidělovat; tuto skutečnost 
Úřad promítnul do úpravy čl. 15 
odst. 7.  

 Pozn.: Připomínka se 
nevztahuje k PVRS-21 

TELEKO, s.r.o.  

 (2) 

Dále Vás žádáme, v návaznosti na 
omezení rozvoje pásma L-band 1452 - 
1492 MHz pro rozhlasovou službu po 
uplatnění rozhodnutí Evropské komise 
č.: 2015/750/EU, o zohlednění 
kompenzací Příděly v pásmu 174 - 230 
MHz pro stávající držitele Přídělů 
rádiových kmitočtů sítí elektronických 
komunikací pro poskytování služby 
šíření zemského digitálního 
rozhlasového vysílání a mobilních 
multimediálních aplikací v L - bandu. 
Rozhodnutím Komise totiž došlo 
k poškození zájmů a práv držitelů 
Přídělů, to zejména v možnosti 
uskutečnění pokrytí signálem v rámci 
daného Přídělu po dobu danou 
platností licence. 

 

Neakceptováno. 

 

Citované Rozhodnutí Evropské 
komise, národní Strategie správy 
rádiového spektra ani znění plánu 
využití spektra nijak neomezují 
stávající rozsah využití pásma L. 

 

Nadto Úřad konstatuje, že 
problematiku pásma L nelze řešit 
prostřednictvím části plánu 
č. PVRS-21. 
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Oddíl 7, čl. 
15, odst. 3 

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  

a) pokud vycházejí z 
koordinačních jednání, nebo 

b) má-li být v rámci přidělení 
provozováno více vysílačů a je 
třeba zajistit dodržení úrovní 
elektromagnetického pole na 
hranicích skupinových přidělení 
v souladu s Dohodou. 

 

České  

Radiokomunikace 
a.s.  

 (3) 

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 

Akceptováno. 

 

Přívlastek „národní” nebude 
v označení skupinových přidělení 
použit. 
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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“. 

 

 

Oddíl 7, čl. 
15, odst. 4 

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 

České 

Radiokomunikace 
a.s. 

(4) 

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 

Akceptováno částečně. 

 

První část připomínky nelze 
akceptovat, protože individuální 
oprávnění pro vysílání ČRo budou 
vydána na základě výsledku 
mezinárodní koordinace na stanovené 
časově omezené období, a ačkoliv je 
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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, 

b) zemské digitální rozhlasové 
vysílání bude naplňovat opatření 
pro provozovatele rozhlasového 
vysílání ze zákona1) podle 
koncepce rozvoje zemského 
digitálního vysílání2). 

 

 

 

 

1§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 

231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 
484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
2 Usnesení vlády ze dne ze dne 24. 

srpna 2016 č. 730 k návrhu rozvoje 
zemského digitálního vysílání Českého 
rozhlasu. 

 

 

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, 
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 

cílem primárně využít skupinová 
přidělení 12C (BOHEMIA) a 12D 
(MORAVIA), mohou být pro naplnění 
deklarovaného účelu přiděleny i 
rádiové kmitočty spadající do jiných 
skupinových přidělení. 

 

S druhou částí připomínky ČTÚ 
souhlasí, tj.,že obě podmínky podle a) 
a b) musí být splněny současně. Text 
PVRS byl proto upraven vložením 
spojení “a současně” do článku 15 
v odst. 4 písm. a). 

 

ČTÚ dále souhlasí, že je nutno pro 
jednoznačnost separovat zákon č. 
231/2001 Sb. a zákon č. 484/1991 Sb. 
V tomto pojetí byl v odůvodnění  
připomínkované části text upraven tak, 
že místo odkazu na poznámku pod 
čarou je uveden “zákon 
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 
(v aktuálním znění)“. 
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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 

vysílání24). 

 

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 
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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. 

 

Odůvodnění, 
druhý 
odstavec 

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/21/11.2013-6 pro kmitočtové 
pásmo 174 – 380 MHz. 
Důvodem vydání této části plánu 
je postup podle usnesení vlády 
ČR23) a Koncepce rozvoje 
zemského digitálního vysílání 
Českého rozhlasu k dočasnému 
vyhrazení rádiových kmitočtů 
pro celoplošnou vysílací síť 
v rozhlasové službě pro 
uživatele podle zákona24). Dále 
byly provedeny terminologické a 
strukturální úpravy z důvodu 
zpřehlednění textu. 

 

České 

Radiokomunikace 
a.s. 

(5) 

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. 

Akceptováno. 

 

Odkaz je upraven (odkaz nahrazen 
označením „zákon č. 484/1991 Sb.“), 
viz připomínka 4. 
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23 Usnesení vlády ze dne 24. srpna 
2016 č. 730 k návrhu rozvoje zemského 
digitálního vysílání Českého rozhlasu. 
24 § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 
484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

 

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 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. 
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Odůvodnění, 
str. 9 

Úpravy odst. 4 v čl. 15 
zohledňují postup podle 
usnesení vlády ČR23) a 
Koncepce rozvoje zemského 
digitálního vysílání Českého 
rozhlasu k dočasnému 
vyhrazení rádiových kmitočtů 
pro celoplošnou vysílací síť 
v rozhlasové službě pro 
uživatele podle zákona24). 
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. 

 

České 

Radiokomunikace 
a.s. 

(6) 

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 

Akceptováno. 

 

Text odůvodnění upraven, před 
spojení „celoplošnou vysílací síť“ 
vloženo slovo „jednu“. 
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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. 

 

Odůvodnění, 
str. 9 

Odst. 5 v čl. 15 omezuje využití 
III. pásma pouze pro systémy 
s maskou T-DAB v souladu 
s koncepcí rozhlasového 
vysílání23Chyba! Záložka není definována.) 
a televizního vysílání3).  

 
3 Usnesení vlády ČR č. 648 ze dne 20. 

července 2016 ke Strategii rozvoje 
zemského digitálního televizního 
vysílání. 

České 

Radiokomunikace 
a.s. 

(7) 

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). 

 

 Akceptováno. 

 

Odkaz v odůvodnění upraven. 
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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). 

 

Odůvodnění: Uveden špatný odkaz  
na příslušný odstavec PVRS. 

 

Odůvodnění, 
str. 9 

Text shodný s předchozí 
položkou 

České 

Radiokomunikace 
a.s.  

(8) 

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  
o Odst. 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.  

 

Neakceptováno. 

 

Vzhledem k tomu, že v 7/2016 vládou 
přijatá koncepce Strategie rozvoje 
zemského digitálního televizního 
vysílání neobsahuje žádné záměry 
ohledně III. pásma z hlediska TV 
vysílání, není již důvod pro ponechání 
původní informace o budoucím 
rozhodnutí ohledně využití III. pásma 
systémy se spektrální maskou DVB-T. 
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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 
o Odst. 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 
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možné měnit současné možnosti 
využití III. pásma. 

 

Dále uvádíme, že vládou České 
republiky schválená Strategie správy 
rádiového spektra 
(http://www.ctu.cz/strategie-spravy-
radioveho-spektra) 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. 

 Text – viz připomínka 3 RTI cz s.r.o.  

(9) 

Společnost RTI cz s.r.o., IČ: 25224905, 
se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, 
Plzeň uplatňuje následující připomínky 
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 
„OOP“). 

 

Konkrétně pak: 

 

1. K oddílu 7, čl. 15 odst. 3 

 

Kde došlo k rozšíření pojmu na: 

 

Vysvětleno. 

 

Termín „národní“ nebude dále použit - 
viz připomínka 3. 

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


14  

„(3) 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.... „ 

 

Žádáme o doplnění definice tohoto 
pojmu „Národní skupinová 
přidělení“, resp. jeho vysvětlení, vč. 
konkrétní dopadů. 

 

Odůvodnění: ČTÚ doplnilo předložený 
návrh OOP bez vysvětlení tohoto 
pojmu, resp. kroku vč. dopadu 
uvedené změny. 

 

 

Oddíl 7, čl. 
15, odst. 6 

Do doby přijetí národního 
rozhodnutí o využití III. pásma 
pro rozvoj zemského televizního 
vysílání nejsou udělovány 
příděly rádiových kmitočtů ani 
individuální oprávnění pro využití 
přidělení zemským stanicím se 
spektrální maskou DVB-T 
uvedenou v Dohodě. 

 

RTI cz s.r.o.  

(10) 

 2. K oddílu 7, čl. 15 odst. 6 

 

 „(6) Do doby přijetí národního 
rozhodnutí o využití III. pásma pro 
rozvoj zemského televizního vysílání 
nejsou udělovány příděly rádiových 
kmitočtů ani individuální oprávnění pro 
využití přidělení zemským stanicím se 
spektrální maskou DVB-T uvedenou  
v Dohodě.“  

Vysvětleno. 

 

V tomto vydání PVRS-21 nebyl 
předmětný text modifikován, věcná 
souvislost textu odst. 6 v čl. 15 je již 
obsažena ve stati odůvodnění. 
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Navrhujeme tento odstavec blíže 
specifikovat.  

 

Odůvodnění: ČTÚ neodůvodňuje 
návrh tohoto ustanovení. 

Oddíl 7, čl. 
15 odst. 7 

Individuální oprávnění k 
využívání kmitočtů, které nejsou 
součástí skupinových přidělení 
nebo přidělení zemským 
stanicím podle Dohody, nejsou 
vydávána. 

 

RTI cz s.r.o. 

(11) 

3. K oddílu 7, čl. 15 odst. 7 

 

„(7) Individuální oprávnění k využívání 
kmitočtů, které nejsou součástí 
skupinových přidělení nebo přidělení 
zemským stanicím podle Dohody, 
nejsou vydávána.“  

 

Navrhujeme tento odstavec blíže 
specifikovat.  

 

Odůvodnění: ČTÚ neodůvodňuje 
návrh tohoto ustanovení. 

Akceptováno. 

 

Kmitočty mimo odst. 4 v čl. 15 budou 
koordinovány až po zajištění kmitočtů 
pro zemské digitální vysílání Českého 
rozhlasu. 

 

V tomto smyslu bylo doplněno 
odůvodnění článku 15; viz 
připomínka 1. 
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Komentáře a stanoviska subjektů – uvedeno pouze k informaci – nevypořádává se 

 

Čl., odst., 
písm., bod  

Původní text návrhu  
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky)  

Pozměňovací návrh  Stanovisko ČTÚ  

 Pozn.: Připomínky totožné 
s připomínkami 1 a 2. 

TELEKO, s.r.o., 

Tomáš Řapek 

(12) 

 

Připomínky společnosti TELEKO, s.r.o.  
k část plánu využití rádiového spektra pro 
kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz. 

Vážení, 

naše společnost uplatňuje k výše 
uvedenému materiálu následující 
připomínky: 

Na straně 9 v oddíle 7 Odůvodnění je 
deklarováno plnění cílů státní politiky  
v elektronických komunikacích, mezi které 
patří podpora zavádění nových služeb, 
technologická inovace a efektivní využívání 
radiového spektra. V tomto ohledu není  
z uvedeného návrhu zcela zřejmé, jak bude 
Váš Úřad postupovat při přidělování 
zbývajících přídělů radiových kmitočtů pro 
další žadatele mimo provozovatele 
rozhlasového vysílání ze zákona. 
Navrhujeme proto zařadit nový bod číslo (8) 
do Oddílu 7, článku 15 např. tohoto nebo 
podobného znění: 

"(8) Národní skupinová přidělení pro 
zbývající sítě elektronických komunikací pro 
šíření veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací spočívající v 
šíření zemského digitálního rozhlasového 
vysílání (vysílání T-DAB) lze přidělit 
žadatelům zákonným způsobem" 

Vypořádáno, připomínky totožné 
s připomínkami 1 a 2. 
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Čl., odst., 
písm., bod  

Původní text návrhu  
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky)  

Pozměňovací návrh  Stanovisko ČTÚ  

Dále Vás žádáme, v návaznosti na omezení 
rozvoje pásma L-band 1452 - 1492 MHz pro 
rozhlasovou službu po uplatnění rozhodnutí 
Evropské komise č.: 2015/750/EU,  
o zohlednění kompenzací Příděly v pásmu 
174 - 230 MHz pro stávající držitele Přídělů 
rádiových kmitočtů sítí elektronických 
komunikací pro poskytování služby šíření 
zemského digitálního rozhlasového vysílání  
a mobilních multimediálních aplikací  
v L - bandu. Rozhodnutím Komise totiž došlo 
k poškození zájmů a práv držitelů Přídělů,  
a to zejména v možnosti uskutečnění pokrytí 
signálem v rámci daného Přídělu po dobu 
danou platností licence. 

Oddíl 1, čl. 
2 

Výčet využití: 

 

T-DAB 

Multimediální aplikace 

Bezdrátové mikrofony 

 

Petr Vítek 

(13) 

Připomínky k návrhu využití kmitočtového 
pásmo 174 – 230 MHz 

Dobrý den. 

Předkládám připomínku k Článku 2 
Rozdělení kmitočtového pásma. V tabulce 
uvedené v tomto článku navrhuji doplnit ve 
sloupci "Harmonizační záměr" využití pásma 
174 -230 MHz také pro TV vysílání. Výčet 
využití by pak vypadal následovně: 

T-DAB 
TV vysílání 
Multimediální aplikace 
Bezdrátové mikrofony 

Důvodem této úpravy je ponechání možnosti 
využití tohoto pásma pro rozvoj televizní 

Ad TV vysílání - viz připomínka 8. 

 

Z připomínky k odst. 1 v čl. 15 není zřejmá 
navrhovaná úprava. 

 

K návrhu vztaženému k odst. 6 v čl. 15 – viz 
vypořádání připomínky 1. 
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Čl., odst., 
písm., bod  

Původní text návrhu  
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky)  

Pozměňovací návrh  Stanovisko ČTÚ  

služby. Tato úprava je plně v souladu se 
Zprávou ERC č. 25: Evropská tabulka 
přidělení kmitočtů a aplikací v kmitočtovém 
pásmu 8,3 kHz až 3000 GHz, rev. 2016 
(ERC Report 25: European Table of 
Frequency Allocations and Applications in 
the frequency range 8,3 kHz to 3000 GHz, 
rev. 2016) a v souladu s odstavcem 1, 
Článek 16 a dále s Tabulkou 1 uvedenou v 
Příloze. 

 

Dále navrhuji upravit odstavec 1 v Článku 15 
následovně: 
(1) Pásmo 174 – 230 MHz, označované také 
jako III. pásmo, je přiděleno přednostně 
rozhlasové službě pro digitální vysílání.  

Odstavec 6 v Článku 15 navrhuji vypustit. 

Petr Vítek 

 

 Pozn.: Připomínky totožné 
s připomínkami 9 až 11. 

Roman Kropáček 

RTI cz s.r.o. 

(14) 

Připomínky k návrhu opatření obecné 
povahy, části plánu využití rádiového 
spektra č. PV-P/21/XX.2016-Y pro 
kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz 

Společnost RTI cz s.r.o., IČ: 25224905, se 
sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Plzeň 
uplatňuje následující připomínky 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 „OOP“). 

Vypořádáno, připomínka totožná 
s připomínkami 9 až 11. 
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Čl., odst., 
písm., bod  

Původní text návrhu  
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky)  

Pozměňovací návrh  Stanovisko ČTÚ  

Konkrétně pak: 

1. K oddílu 7, čl. 15 odst. 3 
Kde došlo k rozšíření pojmu na: 
„(3) 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. Žádáme 
o doplnění definice tohoto pojmu "Národní 
skupinová přidělení", resp. jeho vysvětlení, 
vč. konkrétní dopadů. 
Odůvodnění: ČTÚ doplnilo předložený návrh 
OOP bez vysvětlení tohoto pojmu, resp. 
kroku vč. dopadu uvedené změny. 

2. K oddílu 7, čl. 15 odst. 6 „(6) Do doby 
přijetí národního rozhodnutí o využití 
III. pásma pro rozvoj zemského televizního 
vysílání nejsou udělovány příděly rádiových 
kmitočtů ani individuální oprávnění pro 
využití přidělení zemským stanicím se 
spektrální maskou DVB-T uvedenou 
v Dohodě.“ 
Navrhujeme tento odstavec blíže 
specifikovat. 
Odůvodnění: ČTÚ neodůvodňuje návrh 
tohoto ustanovení.  

3. K oddílu 7, čl. 15 odst. 7 
„(7) Individuální oprávnění k využívání 
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Čl., odst., 
písm., bod  

Původní text návrhu  
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky)  

Pozměňovací návrh  Stanovisko ČTÚ  

kmitočtů, které nejsou součástí skupinových 
přidělení nebo přidělení zemským stanicím 
podle Dohody, nejsou vydávána.“ 
Navrhujeme tento odstavec blíže 
specifikovat. 
Odůvodnění: ČTÚ neodůvodňuje návrh 
tohoto ustanovení. 

 

 

 

 

 

 


