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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

– / 9. 11. 2022 ČTÚ-52 269/2022-613 Ing. Macek /224 004 576 23. 11. 2022 
  macekj@ctu.cz 

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Ve věci žádosti ze dne 9. listopadu 2022, kterou žádáte o poskytnutí informací a dokumentů 

souvisejících se záměrem vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů společností 

Czech Digital Group, a.s., Česká televize, České radiokomunikace a.s., Český rozhlas, Digital 

Broadcasting s.r.o., incrate s.r.o., Inmarsat Ventures SE, Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech 

Republic a.s., PODA a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., poskytuje 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) následující informace: 

 

Otázka č. 1: Splnil Český telekomunikační úřad – v rámci záměru vydání rozhodnutí o změně 

přídělů rádiových kmitočtů společností Czech Digital Group, a.s., ČESKÁ TELEVIZE, České 

Radiokomunikace a.s., ČESKÝ ROZHLAS, Digital Broadcasting s.r.o, incrate s.r.o., Inmarsat 

Ventures SE, Nordic Telecom 5 G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s., T-Mobile Czech 

Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., zveřejněného na diskusním místě ČTÚ pod čj.  

ČTÚ-38 511/2022-613 – svou povinnost dle článku 10 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu 

pro vedení konzultací na diskusním místě, čj. ČTÚ-87 392/2013-606 (dále jen „Pravidla ČTÚ“) 

a konzultoval navrhované opatření s určenými subjekty uvedenými v článku 10 Pravidel ČTÚ?  

Ke dni podání žádosti o informace Úřad záměr s určenými subjekty ve smyslu článku 10 

Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 

nekonzultoval. 

   

Otázka č. 2: Kdy Český telekomunikační úřad zaslal výzvu určeným subjektům v písemné 

a elektronické podobě, zejména Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, a kdy tyto výzvy byly 

určeným subjektům doručeny?  

Viz odpověď na otázku č. 1. 

 

 

 



Otázka č. 3: Pokud Český telekomunikační úřad zaslal výzvu určeným subjektům v písemné 

a elektronické podobě, kdy obdržel písemné reakce určených subjektů a jaké byly jejich 

připomínky? 

Viz odpověď na otázku č. 1. 

 

Otázka č. 4: Jaký byl výsledek předmětných konzultací s Radou pro rozhlasové a televizní 

vysílání a jaké konkrétní připomínky vznesla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a jak se s nimi 

Český telekomunikační úřad vypořádal či vypořádá? 

Viz odpověď na otázku č. 1. 

 

 Otázka č. 5: Zároveň Společnost ČRA žádá o zpřístupnění obsahu písemných připomínek 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání?  

Viz odpověď na otázku č. 1. 

 

 

 

Ing. Jiří Duchač v. r. 

ředitel odboru 

správy kmitočtového spektra 


