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Záměr na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného 

zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem jsou společnosti 
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Vodafone Czech Republic a.s. vítá veřejnou konzultaci k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění 

sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož 

držitelem jsou společnosti 

 

 Czech Digital Group, a.s. (čj. ČTÚ-21 360/2019-613), 

 České Radiokomunikace a.s. (čj. ČTÚ-21 359/2019-613), 

 Česká televize (čj. ČTÚ-21 532/2019-613), 

 Digital Broadcasting s.r.o. (čj. ČTÚ-65 303/2018-613), 

 

a uplatňuje v rámci těchto veřejných konzultací společné připomínky. 

 

 

Český telekomunikační úřad („Úřad“) přistoupil k veřejné konzultaci v souladu s § 130 odst. 1 písm. c zákona 

z důvodu žádosti dle § 22a odst. 1 zákona.  

 

1. V probíhající veřejné konzultaci všech čtyř žádostí však chybí přesná specifikace žádosti o změnu 

přídělu a návrh, ke kterému se lze vyjádřit. Žádáme proto Úřad, aby do veřejné konzultace zveřejnil 

žádost držitelů přídělů1, případně i návrh změny přídělů rádiových kmitočtů, v plném rozsahu. 

 

2. Úřad v oznámení o zahájení veřejné konzultace uvádí, že provedl posouzení dle § 22a odst. 3 zákona, 

včetně potřeby zajištění hospodářské soutěže. Z textu v oznámení o zahájení veřejné konzultace však 

není zřejmé, jakým způsobem a v jakém rozsahu posouzení k zajištění hospodářské soutěže provedl. 

Zejména se z textu zdá jako nedostatečné posouzení fungování hospodářské soutěže ve vztahu k jiným 

formám šíření a přenosu rozhlasového nebo televizního vysílání než prostřednictvím pozemského 

digitálního vysílání. Žádáme Úřad, aby do veřejné konzultace doplnil provedené úvahy a odůvodnění 

o zajištění hospodářské soutěže. 

 

3. Úřad v oznámení o zahájení veřejné konzultace neuvádí, zda je konzultovaná změna přídělů rádiových 

kmitočtů spojena s platbami či jinými kompenzacemi.  Žádáme Úřad, aby tuto informaci do textu 

veřejné konzultace doplnil. 

 

4. Úřad nijak nespecifikuje, zda a jaký vliv má na rozhodnutí o konzultované změně přídělů rádiových 

kmitočtů probíhající (pre)notifikační řízení o poskytnutí veřejné podpory, které Česká republika 

iniciovala u Evropské komise. Žádáme Úřad, aby vysvětlil, jakým způsobem má na řízení o změně přídělů 

rádiových kmitočtů a na případné platby a kompenzace vliv probíhající (pre)notifikační řízení. 

 

5. Žádáme Úřad, aby do nyní probíhající neúplné veřejné konzultace doplnil informace, odůvodnění a 

dokumenty dle výše uvedených bodů a následně pak veřejnou konzultaci podle § 130 zákona opět 

zahájil.  

 

 

 

Praha, 12. 7. 2019 

Vodafone Czech Republic a.s. 

                                                           
1 stejně jako Úřad například učinil v dnes zahájené veřejné konzultaci čj. ČTÚ-28 317/2019-613 o žádosti společnosti Vodafone 

Czech Republic a.s., https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zadosti-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-pridelu-

radiovych-kmitoctu-k-5 

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zadosti-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-pridelu-radiovych-kmitoctu-k-5
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zadosti-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-pridelu-radiovych-kmitoctu-k-5

		2019-07-12T14:04:12+0200
	Ing. Richard Stonavský MBA




