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

č. PV-P/21/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz 

Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt  

(poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh / 
komentář 

Stanovisko ČTÚ 

Čl. 9, 
odst. 10 

Individuální oprávnění na využití rádiových 
kmitočtů mimo skupinová přidělení uvedená 
v příloze č. 1 této části plánu udělí Úřad pouze 
za podmínky, že technické parametry 
požadované žadatelem nevyžadují 
mezinárodní koordinaci a současně neomezí 
využití skupinových přidělení uvedených 
v příloze č. 1 této části plánu. 

TELEKO digital, 
a.s. 
(1) 

Navrhujeme vyškrtnutí 
podmínky pro přidělení 
Individuálních oprávnění mimo 
skupinová přidělení – 
„nevyžadují mezinárodní 
koordinaci“. 
Odůvodnění. Považujeme toto 
omezení za diskriminující. 
Pokud dojde k úspěšné 
mezinárodní i vnitrostátní 
koordinaci, tak přece 
k žádnému omezení nebo 
ohrožení jiných práv nebo 
technických prostředků nemůže 
dojít. A hlavně touto 
neopodstatněnou podmínkou 
se razantně zužují možnosti 
na zprovoznění smysluplných 
T-DAB vysílačů (tzv. Small 
Scale DAB) na většině území 
ČR. Smysluplným vysílačem T-
DAB rozumíme alespoň výkon 
100-200 W ERP pro danou 
aglomeraci. Při nižších 
výkonech není zaručen indoor 

Neakceptováno 
 
Odůvodnění: 
Úřad v navrhovaných 
podmínkách nevylučuje 
možnost udělení 
individuálního oprávnění 
na využití rádiových 
kmitočtů mimo 
skupinová přidělení, 
nicméně, v současné 
situaci, kdy nejsou v ČR 
plně využívána stávající 
zkoordinovaná 
skupinová přidělení, 
okolní státy neakceptují 
návrhy na zahájení 
koordinace dalších 
požadavků. V případě, 
že se situace 
s využíváním 
zkoordinovaných 
skupinových přidělení 
změní, Úřad na základě 
zájmu zahájí 
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příjem v městské zástavbě 
na běžné rozhlasové přijímače. 

koordinační jednání 
s okolními státy. 

Čl. 9, 
odst. 10 

Individuální oprávnění na využití rádiových 
kmitočtů mimo skupinová přidělení uvedená 
v příloze č. 1 této části plánu udělí Úřad pouze 
za podmínky, že technické parametry 
požadované žadatelem nevyžadují 
mezinárodní koordinaci a současně neomezí 
využití skupinových přidělení uvedených 
v příloze č. 1 této části plánu. 

RTI cz s.r.o. 
(2) 

Navrhujeme vyškrtnutí 
podmínky pro přidělení 
Individuálních oprávnění mimo 
skupinová přidělení, že 
technické parametry 
nevyžadují mezinárodní 
koordinaci. 
Odůvodnění: 
V případě úspěšné mezinárodní 
i vnitrostátní koordinace nejsou 
důvody k omezení jiných práv 
nebo technických prostředků 
a současně nemůže ani omezit 
využití skupinových přidělení. 

Viz vypořádání 
připomínky č. 1 

Čl. 9, 
odst. 9 

Držitelé přídělů na další sítě pro šíření 
rozhlasových multiplexů provozovatelů 
rozhlasového vysílání podle zákona1) (dále jen 
„sítě pro komerční rozhlasové vysílání“) budou 
stanoveni postupem podle zákona2). 

České 
radiokomunikace 

a.s. 
(3) 

Společnost CRA navrhuje 
stanovit konkrétní termín 
výběrového řízení pro příděl 
rádiových kmitočtů 
až po změně zákona 
č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a tuto informaci 
z hlediska transparentnosti 
a zamezení jakýchkoli 
pochybností doplnit do Návrhu. 
Odůvodnění: 

Neakceptováno, 
vysvětleno 
 
Odůvodnění: 
Úřad především uvádí, 
že jakkoliv je jeho 
záměrem neodkládat 
nezbytné kroky 
směřující k provedení 
výběrového řízení 
na komerční sítě 
digitálního rozhlasu, 
bude samozřejmě brát 
v úvahu všechny 
související aspekty, a to 

 
 1  Zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 2  §21 zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Jelikož současná podoba 
zákona č. 231/2001 Sb. 
o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
výrazně omezuje počty licencí 
k provozování celoplošného 
digitálního rozhlasového 
vysílání (DAB), kterými může 
současně disponovat jedna 
právnická nebo fyzická osoba 
dle podmínky §55a odst. 2 
tohoto zákona, zcela určitě se 
tato skutečnost promítne 
do nízkého zájmu 
provozovatelů rozhlasového 
vysílání, kteří nebudou moci 
v rámci nových vysílacích sítí 
využít všechen svůj stávající 
obsah a nedojde tak k cílenému 
zvýšení atraktivity digitálního 
rozhlasového vysílání. Tato 
současná podoba mediálního 
zákona limituje a diskriminuje 
budoucí nabídku rozhlasového 
vysílání v porovnání 
s podmínkami pro televizní 
vysílání, kde takováto licenční 
omezení byla zrušena 
před přechodem na standard 
DVB-T (tj. před digitalizací 
televizního vysílání), čímž 
mohly vzniknout nové televizní 
stanice, které následně 

včetně podmínek 
související legislativy. 
Pokud však jde o návrh 
na doplnění textu tak, že 
ke konání výběrového 
řízení dojde 
až po případné úpravě 
zákona č. 231/2001 Sb. 
(v platném znění), 
nemůže Úřad takovému 
požadavku vyhovět. 
Úprava PVRS totiž 
neslouží k definování 
jednotlivých procesních 
postupů výběrových 
řízení na udělení práv 
k rádiovým kmitočtům, 
tedy ani oznámení jeho 
termínu či podmínek 
pro jeho vyhlášení.  
Nicméně, Úřad v rámci 
přípravy podmínek 
výběrových řízení 
přiměřeně přihlédne 
k argumentům 
uvedeným v připomínce.  
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obsadily kapacitu vysílacích 
sítí. Z hlediska zajištění 
dostatečné atraktivity nových 
vysílacích sítí pro stávající 
provozovatele rozhlasového 
vysílání (a samozřejmě 
i pro posluchače) musí proto 
dojít ke zrušení těchto 
licenčních omezení stejně 
jako v případě digitalizace 
televizního vysílání. Nízký 
zájem některých provozovatelů 
rozhlasového vysílání zároveň 
negativně dopadne 
i na provozovatele sítí 
pro digitální rozhlasové vysílání 
a jejich business casy založené 
na investičních a provozních 
nákladech a projeví se 
ve výsledné ceně služby 
za šíření rozhlasového vysílání 
pro ostatní provozovatele 
rozhlasového vysílání, kteří 
budou mít zájem umístit svoje 
programy v rámci takovýchto 
sítí. 

Čl. 11 Dobu platnosti individuálních oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů pro zemské 
digitální rozhlasové vysílání v pásmu 174–
230 MHz udělených před nabytím účinnosti 
této části plánu, kromě individuálních 
oprávnění udělených podle čl. 9 odst. 8, Úřad, 
pokud to podmínky uzavřených dohod 
mezinárodní koordinace umožňují, prodlouží 

České 
radiokomunikace 

a.s. 
(4) 

Dobu platnosti individuálních 
oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů pro zemské 
digitální rozhlasové vysílání 
v pásmu 174–230 MHz 
udělených před nabytím 
účinnosti této části plánu, 
kromě individuálních oprávnění 

Částečně akceptováno 
 
Odůvodnění: 
Možnost prodloužení 
doby platnosti 
stávajících 
individuálních oprávnění 
je zcela závislá 
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na základě žádosti, a to s platností oprávnění 
nejdéle do doby udělení přídělu podle čl. 9 
odst. 9 v daném regionu. 

udělených podle čl. 9 odst. 8, 
Úřad, pokud to podmínky 
uzavřených dohod mezinárodní 
koordinace umožňují a jejichž 
existence neomezuje držitele 
přídělu stanovené podle čl. 9 
odst. 9 v příslušném regionu, 
prodlouží na základě žádosti 
na maximální možnou dobu., 
a to V opačném případě Úřad 
takováto individuální 
oprávnění prodlouží s 
platností oprávnění nejdéle 
do doby udělení příslušného 
přídělu. podle čl. 9 odst. 9 v 
daném regionu.  
Odůvodnění: 
Společnost CRA nevidí v rámci 
stávajících individuálních 
oprávnění pro digitální 
rozhlasové vysílače 
s maximálním výkonem 1 kW 
v případech pozitivního 
výsledku mezinárodní 
a vnitrostátní koordinace žádné 
důvody, které by bránily 
dalšímu využívání příslušných 
kmitočtů, které nejsou uvedeny 
v Příloze č. 1 Návrhu, a jejichž 
provoz žádným způsobem 
neomezuje držitele přídělu 
v okolních regionech. Obě tyto 
podmínky však musí být 
naplněny kumulativně. 
Společnost CRA dlouhodobě 

na souhlasných 
stanoviscích 
zahraničních správ. 
Úřad upřesnil, že dobu 
platnosti stávajících 
individuálních oprávnění 
lze prodloužit, pokud to 
umožní výsledky 
mezinárodní koordinace. 
Úřad předpokládá, že 
budoucí držitelé přídělů 
budou během roku 2023 
zahajovat vysílání 
a touto úpravou sleduje 
možnost zachovat 
digitální rozhlasové 
vysílání tak, aby plynule 
přešlo od vysílání 
na základě stávajících 
individuálních oprávnění 
k vysílání na základě 
udělených přídělů, 
s minimálním dopadem 
na posluchače.  
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investuje nemalé finanční 
prostředky do rozvoje 
digitálního rozhlasového 
vysílání a je první společností, 
která tento typ vysílání uvedla 
do provozu v testovacím režimu 
v České republice. V současné 
době společnost CRA 
provozuje několik lokálních 
DAB vysílačů (situovaných 
v krajských městech) šířících 
programy komerčních 
provozovatelů rozhlasového 
vysílání. Bez dlouhodobé 
aktivní podpory společnosti 
CRA v oblasti digitalizace 
rozhlasového vysílání, a s tím 
souvisejících investic, by tak 
dnes nebyl zájem o tento nový 
způsob šíření rozhlasových 
programů. S výjimkou 
mezinárodních koordinačních 
dohod a s ohledem na výše 
uvedené tak nevidíme žádný 
právní ani technický důvod, 
který by vedl k omezení nebo 
dokonce případnému ukončení 
současných udělených 
individuálních oprávnění. 

Čl. 9, 
odst. 9 

Držitelé přídělů na další sítě pro šíření 
rozhlasových multiplexů provozovatelů 
rozhlasového vysílání podle zákona3) (dále jen 

Czech Digital 
Group, a.s. 

(5) 

Společnost CDG navrhuje 
stanovit konkrétní termín 
výběrového řízení pro příděl 

Viz vypořádání 
připomínky č. 3. 

 
 3  Zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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„sítě pro komerční rozhlasové vysílání“) budou 
stanoveni postupem podle zákona4). 

rádiových kmitočtů až 
po změně zákona 
č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a tuto informaci 
z hlediska transparentnosti 
a zamezení jakýchkoli 
pochybností doplnit do Návrhu. 
Odůvodnění: 
Jelikož současná podoba 
zákona č. 231/2001 Sb. 
o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
výrazně omezuje počty licencí 
k provozování celoplošného 
digitálního rozhlasového 
vysílání (DAB), kterými může 
současně disponovat jedna 
právnická nebo fyzická osoba 
dle podmínky §55a odst. 2 
tohoto zákona, zcela určitě se 
tato skutečnost promítne 
do nízkého zájmu 
provozovatelů rozhlasového 
vysílání, kteří nebudou moci 
v rámci nových vysílacích sítí 
využít všechen svůj stávající 
obsah a nedojde tak k cílenému 
zvýšení atraktivity digitálního 

 
 4  §21 zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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rozhlasového vysílání. Tato 
současná podoba mediálního 
zákona limituje a diskriminuje 
budoucí nabídku rozhlasového 
vysílání v porovnání 
s podmínkami pro televizní 
vysílání, kde takováto licenční 
omezení byla zrušena 
před přechodem na standard 
DVB-T (tj. před digitalizací 
televizního vysílání), čímž 
mohly vzniknout nové televizní 
stanice, které následně 
obsadily kapacitu vysílacích 
sítí. Z hlediska zajištění 
dostatečné atraktivity nových 
vysílacích sítí pro stávající 
provozovatele rozhlasového 
vysílání (a samozřejmě 
i pro posluchače) musí proto 
dojít ke zrušení těchto 
licenčních omezení stejně 
jako v případě digitalizace 
televizního vysílání. Nízký 
zájem některých provozovatelů 
rozhlasového vysílání zároveň 
negativně dopadne 
i na provozovatele sítí 
pro digitální rozhlasové vysílání 
a jejich business casy založené 
na investičních a provozních 
nákladech a projeví se 
ve výsledné ceně služby 
za šíření rozhlasového vysílání 
pro ostatní provozovatele 
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rozhlasového vysílání, kteří 
budou mít zájem umístit svoje 
programy v rámci takovýchto 
sítí. 

Čl. 11 Dobu platnosti individuálních oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů pro zemské 
digitální rozhlasové vysílání v pásmu 174–
230 MHz udělených před nabytím účinnosti 
této části plánu, kromě individuálních 
oprávnění udělených podle čl. 9 odst. 8, Úřad, 
pokud to podmínky uzavřených dohod 
mezinárodní koordinace umožňují, prodlouží 
na základě žádosti, a to s platností oprávnění 
nejdéle do doby udělení přídělu podle čl. 9 
odst. 9 v daném regionu. 

Czech Digital 
Group, a.s. 

(6) 

Společnost CDG navrhuje 
následující úpravu čl. 11 (návrh 
na doplnění a na odstranění). 
Dobu platnosti individuálních 
oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů pro zemské 
digitální rozhlasové vysílání 
v pásmu 174–230 MHz 
udělených před nabytím 
účinnosti této části plánu, 
kromě individuálních oprávnění 
udělených podle čl. 9 odst. 8, 
Úřad, pokud to podmínky 
uzavřených dohod mezinárodní 
koordinace umožňují a jejichž 
existence neomezuje držitele 
přídělu stanovené podle čl. 9 
odst. 9 v příslušném regionu, 
prodlouží na základě žádosti 
na maximální možnou 
dobu., a to V opačném 
případě Úřad takováto 
individuální oprávnění 
prodlouží s platností 
oprávnění nejdéle do doby 
udělení příslušného přídělu. 
podle čl. 9 odst. 9 v daném 
regionu. 
Odůvodnění: 

Viz vypořádání 
připomínky č. 4 
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Společnost CDG nevidí v rámci 
stávajících individuálních 
oprávnění pro digitální 
rozhlasové vysílače 
s maximálním výkonem 1 kW 
v případech pozitivního 
výsledku mezinárodní 
a vnitrostátní koordinace žádné 
důvody, které by bránili dalšímu 
využívání příslušných kmitočtů, 
které nejsou uvedeny v Příloze 
č. 1 Návrhu, a jejichž provoz 
žádným způsobem neomezuje 
držitele přídělu v okolních 
regionech. Obě tyto podmínky 
však musí být naplněny 
kumulativně. S výjimkou 
mezinárodních koordinačních 
dohod a s ohledem na výše 
uvedené proto nevidíme žádný 
právní ani technický důvod, 
který by vedl k omezení nebo 
dokonce případnému ukončení 
současných udělených 
individuálních oprávnění. 
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