
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  

Záměr Českého telekomunikačního úřadu změnit příděl rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických 
komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem je společnost Digital 
Broadcasting s.r.o. 

Čj.: ČTÚ-65 303/2018-613 
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU PŘEDKLÁDAJÍCÍHO PŘIPOMÍNKY: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: T-Mobile Czech Republic a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 649 49 681 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Eva Nemeshegyi (na základě plné moci) 
 
Datum: 11. 7. 2019 
 
 
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. 
 
 

PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 
 

Český telekomunikační úřad zahájil dne 31. 5. 2019 konzultaci záměru rozhodnutím podle § 22 a odst. 1 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) změnit dříve udělený příděl rádiových kmitočtů 
společnosti Digital Broadcasting a.s. k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského 
digitálního televizního vysílání, č. j. ČTÚ-65 303/2018-613 



Veřejnou konzultaci vede Úřad podle §130 Zákona. Dle §130 Zákona je účelem takové veřejné konzultace, 
v souladu s naplněním zásad transparentnosti a objektivity, získání připomínek, stanovisek a názorů dotčených 
subjektů k návrhu opatření přijímaných Úřadem. 

V této souvislosti předkládá společnost T-Mobile Czech Republic a.s. zásadní připomínku, a sice že na diskuzním 
místě Úřad nezveřejnil návrh opatření, které je součástí konzultace. Jediné, co bylo Úřadem na diskuzním místě 
popsáno, byl důvod, pro který hodlá příděl změnit, a obecné skutečnosti, které mohou vést je změně přídělu. 
Souhlasíme s důvody, pro které je tato změna přídělu navržena, avšak zcela postrádáme konkrétní návrh změny 
příslušných ustanovení předmětného přídělu. Toto považujeme za zcela nedostatečné a v rozporu s §130 Zákona. 

Z tohoto důvodu žádá společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad o zveřejnění konkrétního návrhu, kterým hodlá 
změnit předmětný příděl společnosti Digital Broadcasting a.s.  Dále žádáme, aby Úřad o tomto konkrétním návrhu 
zahájil opětovně konzultaci dle §130 Zákona tak, aby mohlo dojít k naplnění cíle konzultačního procesu. 

 

 

 

 

 

Za společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

 

Eva Nemeshegyi 

Na základě plné moci 


