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konzultace k záměru Českého telekomunikačního úřadu na změnu přídělu rádiových kmitočtů 

k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního 

televizního vysílání, jehož držitelem je společnost Czech Digital Group, a.s. 
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DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  
odstavce označené římskými čísly III., IV., 

V., VI., VII. a IX. obsahují obchodní tajemství 

a důvěrné informace 

 

V Praze dne 11. 7. 2019 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyzval dne 31. května 2019 na svých webových 

stránkách dotčené subjekty k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů 

k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního 

vysílání, jehož držitelem je společnost Czech Digital Group, a.s. (dále jen „Záměr“). Předmětem záměru 

je tedy změna přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření 

celoplošného zemského digitálního televizního vysílání pro vysílací síť č. 3, vydaného Úřadem dne 14. 6. 

2005 pod čj. 25544/2005-613-II ve znění rozhodnutí čj. 135 674/2010-613/III. vyř. ze dne 21. 1. 2011 

a dále rozhodnutí čj. ČTÚ-72 147/2013-613 ze dne 20. 8. 2013 (dále jen „Příděl“). 

 Společnost Czech Digital Group, a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, 

IČO: 258 42 609, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17187 (dále jen 

„CDG“), jakožto držitel Přídělu, vítá záměr Úřadu a současně uplatňuje možnost se vyjádřit k Záměru 

v rámci probíhající veřejné konzultace, a to prostřednictvím svého stanoviska, které činí v souladu s § 130 

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 „ZEK“). 

K  Záměru tímto společnost CDG předkládá následující stanovisko: 

I. Společnost CDG zdůrazňuje, že předmětná změna Přídělu je nedílnou součástí procesu 

uvolnění kmitočtového pásma 694-790 MHz (dále jen „Pásmo 700 MHz“) pro zemské systémy 

schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací (dále jen 

„Uvolnění Pásma 700 MHz“), jenž bylo členským státům Evropské unie uloženo 

prostřednictvím rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 o využívání 

kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (dále jen „Rozhodnutí“), a to termínu do 30. června 

2020.  

 

II. Uvolnění Pásma 700 MHz se v podmínkách České republiky neobejde bez provedení 

kmitočtového refarmingu v pásmu 470-694 MHz (dále jen „Pásmo pod 700 MHz“), který zajistí 

v souladu s čl. 4 Rozhodnutí dostupnost a využívání této části kmitočtového pásma pro 

vnitrostátní potřeby v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, jenž nezpůsobuje škodlivé 

rušení zemského poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání v sousedním 

členském státě, ani před takovým poskytováním služeb nevyžaduje ochranu, přičemž takovým 

využíváním nejsou dotčeny povinnosti plynoucí z mezinárodních dohod, jako jsou dohody 

o přeshraniční koordinaci kmitočtů. 

 

III. Obchodní tajemství + důvěrné informace. 

 

IV. Obchodní tajemství + důvěrné informace. 

 



 

 

V. Obchodní tajemství + důvěrné informace. 

 

VI. Obchodní tajemství + důvěrné informace. 

 

VII. Obchodní tajemství + důvěrné informace. 

 

VIII. S odkazem na výše uvedené je však především nutno ve věci Záměru konstatovat, že 

předmětná změna Přídělu, včetně jeho prodloužení, je již ze všech uvedených důvodů 

anticipována v ustanovení článku II. odst. 5 Diginovely, přičemž toto zákonné ustanovení 

zakotvuje právo společnosti CDG o takovou změnu Přídělu, včetně jeho prodloužení, za 

splnění příslušných podmínek požádat a zároveň zákonnou povinnost Úřadu takové žádosti po 

splnění těchto podmínek vyhovět. Tato skutečnost je dána především tím, že bez provedení 

příslušných výše popsaných změn Přídělu nebude možno uskutečnit Uvolnění Pásma 700 MHz 

v termínech stanovených v Rozhodnutí a využít předmětné kmitočty z Pásma 700 MHz pro 

zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických 

komunikací v termínech již předpokládaných v rámci národní legislativy. 

 

IX. Obchodní tajemství + důvěrné informace. 


