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

Ve věci žádosti ze dne 24. 10. 2016 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) týkajících se 
individuálních oprávnění v kmitočtovém pásmu 410–425 MHz, poskytuje Český telekomunikační 
úřad (dále jen „Úřad“) následující informace: 

 

Otázka č. 1: Je pravdou, že v kmitočtovém úseku 410 – 414,25 /420 – 424,25 MHz je ze 
strany ČTÚ vydáno celoplošné IO (tj. pro celé území ČR) k využívání rádiových kmitočtů, které jeho 
držiteli umožňuje provozovat celoplošnou mobilní síť určenou k poskytování veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací, jak předpokládá PVRS část 380 – 470 MHz? 

 Ve věci konkrétních podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů bylo 
vydáno samostatné rozhodnutí o neposkytnutí informace. 

 

Otázka č. 2: Je pravdou, že dle podmínek PVRS část 380 – 470 MHz a podmínek uděleného 
IO v úseku 410 – 414,25 /420 – 424,25 MHz a za předpokladu neměnnosti těchto podmínek není 
a směrem do budoucna ani nemůže být vydáno dalšímu žadateli nikde na území ČR jiné IO na 
žádné kmitočty z kmitočtového úseku 410 – 414,25 /420 – 424,25, a to právě s ohledem na 
skutečnost, že je již pro tyto kmitočty vydáno jedno celoplošné IO v tomto kmitočtovém úseku jinému 
držiteli? 

Podmínky pro vydávání individuálních oprávnění stanoví §§ 17–19 Zákona. Z těchto 
podmínek, ani z Plánu využití rádiového spektra či z podmínek uváděných v individuálních 
oprávněních nevyplývá, že by v budoucnu nemohla být vydána individuální oprávnění různým 
držitelům. Obecně platí, že nezbytným předpokladem pro udělení individuálního oprávnění jiným 
uživatelům v určitém kmitočtovém úseku je provedení kmitočtové koordinace s kladným výsledkem 
se stávajícím držitelem individuálního oprávnění. 
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Otázka č. 3: Požádal držitel IO v úseku 410 – 414,25 /420 – 424,25 MHz o jeho technologickou 
neutralizaci ve smyslu technických podmínek uvedených v PVRS část 380 – 470 MHz, které 
umožňují, aby kmitočty v kmitočtovém úseku 410,5 – 414,25 /420,5 – 424,25 tj. z části IO nekrytého 
přídělem rádiových kmitočtů, byly využívány technologicky neutrálním způsobem? 

 Ve věci konkrétních podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů bylo 
vydáno samostatné rozhodnutí o neposkytnutí informace. 

 

Otázka č. 4: Pokud odpověď na otázku č. 3 zní ano, žádá společnost xxxxxxxxxxxx 
o informaci, jakým způsobem ČTÚ žádost posoudil a vyhodnotil a jakým způsobem o ní bylo 
rozhodnuto. Byla žádost kladně vyřízena anebo bylo vydáno rozhodnutí o jejím zamítnutí? 
Společnost xxxxxxxxxxxx v této souvislosti rovněž žádá o poskytnutí konkrétního rozhodnutí ČTÚ 
o této žádosti, bylo-li již vydáno anebo tehdy, když se tak stane, a to ať již šlo o vyhovění nebo 
zamítnutí žádosti ze strany ČTÚ.  

 Ve věci konkrétních podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů bylo 
vydáno samostatné rozhodnutí o neposkytnutí informace. 
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