
 

 
ODBOR PRO SEVEROČESKOU OBLAST  

Mírové  náměst í  3097 /37,  400 01 Úst í  nad Labem  

 
 

IČO: 70106975 

 
Číslo jednací   Ústí nad Labem 
ČTÚ-58 497/2017-635/II. vyř. - UrL   7.11.2017 

 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 10 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 103 odst. 3 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a podle § 120 odst. 1 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném do 1. 9. 2017 (dále také 

„zákon o elektronických komunikacích“), vydává podle § 150 odst. 1 správního řádu tento 

příkaz: 

I. Účastník řízení, kterým je , IČO , se sídlem 

 se dopustil správního deliktu podle 

§ 118 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích tím, že v rozporu s článkem 2 

písm. e) všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů 

a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmu 2,4 GHz až 66 GHz 

provozoval na adrese  vysílací rádiová zařízení 

pro širokopásmový přenos dat bez využití automatické regulace výkonu s vyzářeným 

středním e.i.r.p. vyšším než 0,5 W na těchto kmitočtech:  

 

f 

 [MHz] 
MAC adresa 

stanice 
SSID stanice 

Radio Name Zjištěno dne  
Střední 

e.i.r.p. [W]  

20. 2. 2017 0,6 

20. 2. 2017 3,1 

13. 2. 2017 2,6 

13. 2. 2017 1,6 
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II. Za správní delikt uvedený v části I. výroku se podle § 118 odst. 22 písm. c) zákona 

o elektronických komunikacích ukládá pokuta ve výši 5 000,00 Kč, splatná do 15 dnů 

od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet vedený u České národní banky, 

č. ú. 3754-5927411/0710, pod variabilním symbolem 6000584977. 

Odůvodnění: 

Dne 4. 1. 2017 Úřad provedl monitorování rádiového spektra v pásmu 4800 – 6100 MHz 

v Liberci a zjistil, že na střeše domu na adrese  jsou 

vysílacími rádiovými zařízeními pro širokopásmový přenos dat (dále jen „stanice“) využívány 

tyto kmitočty: 

tabulka č. 1: 

 

f 

 [MHz] 

MAC adresa 

stanice 
SSID stanice Radio Name 

 

Bylo zjištěno, že stanice jsou nainstalovány v místě, kde jsou do mnoha směrů komunikační 

možnosti omezeny překážkou nebo vysokou okolní zástavbou. Podle SSID je provozovatel 

těchto zařízení zřejmě obchodní společnost . O těchto zjištěních byl 

sepsán záznam o monitorování rádiového spektra č. 1612-755-00/1M. Dne 13. 1. 2017 

provedl Úřad další monitorování rádiové spektra v pásmu 4800 – 6100 MHz v Liberci, 

a to za účelem kontroly dodržování podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-

12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat 

v pásmu 2,4 GHz až 66 GHz (dále jen „všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12“). Bylo 

zjištěno, že jsou stále využívány stejné kmitočty stejnými stanicemi uvedenými v tabulce č. 1. 

Úřadem byl změřen výkon v kanálu (P) ve vzdálenosti 0,07 km od zdroje produktu ve směru 

k ulici na kmitočtu MHz (stanice s MAC adresou a Radio 

Name ). Z měřeného výkonu v kanálu, zisku měřící antény a útlumu šíření 

byla dopočítána taková hodnota středního vyzářeného výkonu e.i.r.p., kdy Úřad konstatoval, 

že není vyloučeno překročení povolené hodnoty středního vyzářeného výkonu e.i.r.p. 

O těchto skutečnostech byl sepsán záznam o monitorování rádiového spektra č. 1612-755-
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01/1M. Rovněž dne 30. 1. 2017 při monitorování rádiové spektra v pásmu 4800 – 6100 MHz 

v Liberci Úřad nezjistil žádné kmitočtové změny a stanice byly provozovány tak, jak je 

uvedeno v tabulce č. 1. O těchto skutečnostech byl sepsán záznam o monitorování 

rádiového spektra č. 1612-755-02/1M. Dne 30. 1. 2017 Úřad zahájil kontrolu v sídle 

obchodní společnosti , IČO , se sídlem  

(dále jen „účastník řízení“), kdy z nastavených údajů 

na řídícím počítači sítě účastníka řízení bylo zjištěno, že při provozování předmětných stanic 

nebyla využita automatická regulace výkonu. Podle čl. 2 písm. e) všeobecného oprávnění 

č. VO-R/12/09.2010-12 platí, že pokud není použita automatická regulace výkonu, snižuje se 

maximální povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. pro pásmo 

5470 – 5725 MHz o 3 dB (tzn., že povolená hodnota středního e.i.r.p. pak činí 0,5 W). 

V průběhu kontroly byl Úřadem dopočítán střední vyzářený výkon e.i.r.p., a to na základě 

měření ze dne 13. 2. 2017 stanice označené Radio Name a Radio Name 

 a na základě měření ze dne 20. 2. 2017 u stanice označené Radio Name 

 a s Radio Name . Dopočtené hodnoty středního 

vyzářeného výkonu e.i.r.p. jsou uvedeny v tabulce č. 2:  

 

f 

 [MHz] 
MAC adresa 

stanice 
SSID stanice 

Radio Name Zjištěno dne  
Střední 

e.i.r.p. [W]  

20. 2. 2017 0,6 

20. 2. 2017 3,1 

13. 2. 2017 2,6 

13. 2. 2017 1,6 

 

Hodnoty středního e.i.r.p. u stanic uvedených v tabulce č. 2 tedy prokazatelně překračovaly 

maximální hodnotu e.i.r.p. 0,5 W povolenou všeobecným oprávněním č. VO-R/12/09.2010-

12. Při kontrole bylo dále zjištěno, že dohledový program účastníka řízení signalizuje u všech 

stanic plný využitelný výkon 27 dBm, a to při nastaveném zisku antény na hodnotu 0 dBi. 

Vzhledem k tomu, že účastník řízení u všech stanic používal antény se ziskem, musely být 

hodnoty vyzářeného e.i.r.p. u všech stanic uvedených v tabulce č. 1 vyšší, než maximální 

povolená hodnota 0,5 W. O těchto zjištěních byl sepsán Protokol o kontrole č. 1612-755-

03/1K, který byl dne 6. 3. 2017 zaslán účastníku řízení k seznámení. Zároveň Úřad zaslal 

účastníku řízen výzvu k odstranění zjištěných nedostatků, ve které stanovil lhůtu 30 dnů 

pro odstranění nedostatků. Výzva byla účastníku řízení doručena dne 6. 3. 2017. Účastník 

následně oznámil, že dnem 31. 3. 2017 byly nedostatky odstraněny. 

Dne 10. 4. 2017 Úřad provedl kontrolu splnění výzvy, kdy monitorování rádiového spektra 

v pásmu 4800 MHz – 6100 MHz v Liberci zjistil výrazný pokles úrovně produktů u všech 

stanic na předmětném stanovišti a po změření výkonu v kanále na kmitočtech uvedených 

v tabulce č. 2 Úřad konstatoval, že účastník řízení výzvu k odstranění nedostatků splnil, 

neboť hodnoty středního e.i.r.p. jsou u předmětných stanic nižší než maximální povolená 



 

IČO: 70106975 4/6 

hodnota 0,5 W. O zjištěných skutečnostech byl sepsán záznam o monitorování rádiového 

spektra č. 1612-755-04/1M.  

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich. Podle § 112 odst. 1 tohoto zákona se na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, 

s výjimkou disciplinárních deliktů, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako 

na přestupky podle tohoto zákona. Odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné správní 

delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se posoudí podle dosavadních zákonů, pokud 

k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; 

podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Podle § 2 

odst. 1 tohoto zákona se odpovědnost za přestupek posuzuje podle zákona účinného v době 

spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li pro pachatele 

přestupku příznivější. Podle § 2 odst. 2 téhož zákona je přestupek spáchán v době, kdy 

pachatel přestupku konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat. Není rozhodující, kdy 

následek nastane nebo kdy měl nastat. 

Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že účastník řízení se dopustil tohoto protiprávního 

jednání dopustil začátkem roku 2017, tj. v době před nabytím účinnosti zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a tento zákon není pro pachatele 

příznivější, věc je projednávána podle správního řádu.  

I. Podle § 9 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích je všeobecné oprávnění 

opatřením obecné povahy Úřadu, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností 

vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací, 

provozování přístrojů a na využívání rádiových kmitočtů a které je závazné pro fyzické 

a právnické osoby vykonávající činnosti podle § 7 téhož zákona.  

Podle § 9 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích je Úřad oprávněn vydat všeobecné 

oprávnění k zajišťování sítí elektronických komunikací a přiřazených prostředků, 

k poskytování služeb elektronických komunikací, k provozování přístrojů a k využívání 

rádiových kmitočtů, pro které není třeba udělit individuální oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů (§ 17 zákona o elektronických komunikacích). 

Podle § 10 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích Úřad všeobecným oprávněním 

stanoví konkrétní podmínky. Úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12, kde 

stanovil konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona o elektronických 

komunikacích. Podle podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 uvedených 

v článku 2 písm. b) bodu d) lze kmitočty v pásmu 5470 – 5725 MHz využívat stanicemi 

s vyzářeným výkonem 1 W středního e.i.r.p. Pokud není použita automatická regulace 

výkonu, snižuje se maximální povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty 

e.i.r.p. pro kmitočty v pásmu 5470 – 5725 MHz o 3 dB (článek 2 písm. e) všeobecného 

oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12). 

Podle § 118 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích, se právnická nebo 

podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z podmínek 

všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. 

Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že účastník řízení 

prokazatelně provozoval na adrese  vysílací rádiová zařízení 

pro širokopásmový přenos dat bez využití automatické regulace výkonu s vyzářeným 

středním e.i.r.p. vyšším než 0,5 W na kmitočtech 
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, jak je uvedeno v tabulce v části výroku I., což je v rozporu s článkem 2 písm. e) 

všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12.  

II. Dne 2. 9. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého za správní 

delikt uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích lze uložit 

pokutu podle § 118 odst. 23 písm. c) do 50 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu 

pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která 

z hodnot je vyšší. Podle Listiny základních práv a svobod se trestnost činu posuzuje a trest 

ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, 

jestliže je pro pachatele příznivější. Totéž platí o sankci za správní delikt. Podle § 118 

odst. 22 písm. c) zákona o elektronických komunikacích, ve znění do 1. 9. 2017, 

se za správní delikt podle § 118 odst. 1 písm. b) téhož zákona uloží pokuta do výše 

20 000 000 Kč. Vzhledem k citovaným zásadám správního trestání se použije sankce podle 

zákona o elektronických komunikacích ve znění do 1. 9. 2017. Ustanovení § 120 odst. 4 

zákona o elektronických komunikacích ukládá při určení výměry pokuty právnické osobě 

přihlédnout k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho 

následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.  

Úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu rádiového 

spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropské unie. Využívání rádiových 

kmitočtů musí probíhat v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, plánem 

přidělených kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), plánem využití rádiového 

spektra, přídělem rádiových kmitočtů, individuálním oprávněním k využívání kmitočtů 

a krátkodobým oprávněním k využívání rádiových kmitočtů, popřípadě všeobecným 

oprávněním. Využíváním výše uvedených kmitočtů v rozporu se všeobecným oprávněním 

č. VO-R/12/09.2010-12 účastníkem řízení došlo k ohrožení chráněného zájmu, tj. k ohrožení 

účelného využívání rádiových kmitočtů, a proto závažnost tohoto protiprávního jednání není 

nepatrná. Při posuzování závažnosti protiprávního jednání účastníka řízení bylo nutno dále 

vycházet z toho, že účastník řízení se dopustil výše uvedeného protiprávní jednání v rámci 

svého podnikání v elektronických komunikacích, tj. při zajišťování veřejné komunikační sítě, 

a jeho chování evokuje obdobné chování dalších provozovatelů předmětných stanic 

při využívání rádiových kmitočtů v celé oblasti. Řádné využívání rádiových kmitočtů 

v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, a tedy i v souladu se všeobecným 

oprávněním (včetně podmínek v něm uvedených) má přitom plně v kompetenci účastník 

řízení. Odpovědnost za toto protiprávní jednání je objektivní, tj. bez ohledu na zavinění. Úřad 

dospěl k závěru, že účastník řízení nevynaložil veškeré úsilí (neprováděl dostatečnou 

kontrolu), aby vzniku protiprávního stavu zabránil. K tíži byla hodnocena skutečnost, že 

v rozporu s oprávněním byly využívány čtyři kmitočty, a to čtyřmi stanicemi. Dále bylo 

přihlédnuto k tomu, že následkem využívání vyššího e.i.r.p. na předmětných kmitočtech 

mohlo dojít k rušení dalších rádiových zařízení a služeb. Skutečnost, že rušení dalších 

rádiových zařízení a služeb nebylo Úřadem zjištěno, byla hodnocena ve prospěch účastníka 

řízení. Při určení výše pokuty dále Úřad vzal v úvahu i ekonomickou situaci účastníka řízení, 

kdy z formuláře ART162 vyplývá, že účastník řízení zajišťoval v roce 2016 veřejnou 

komunikační síť většího rozsahu s celkovými tržbami ze služeb elektronických komunikací 

Kč. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze uloženou pokutu považovat 
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za likvidační. Uložená pokuta je zcela adekvátní charakteru a rozsahu zjištěných porušení 

zákona o elektronických komunikacích.  

Správní orgán zhodnotil všechny uvedené skutečnosti i důkazy (zejména výpis z evidence 

podnikatelů v elektronických komunikacích, záznamy o monitorování rádiového spektra 

č. 1612-755-00/1M, č. 1612-755-01/1M, č. 1612-755-02/1M a č. 1612-755-04/1M, protokol 

o kontrole č. 1612-755-03/1K, výzvu k odstranění zjištěných nedostatků ze dne 6. 3. 2017 

včetně doručenky, oznámení odstranění nedostatků, formulář ART162), a to každý důkaz 

jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Pokutu pak uložil tak, jak je 

ve výroku uvedeno. 

Poučení: 

Proti tomuto příkazu může odpůrce ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho doručení podat odpor 

k Českému telekomunikačnímu úřadu, a to v počtu dvou stejnopisů na adresu Český 

telekomunikační úřad, odbor pro severočeskou oblast, Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí 

nad Labem, nebo do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, anebo 

na adresu: podatelna@ctu.cz v případě, že účastník řízení disponuje uznávaným 

elektronickým podpisem. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Příkaz, proti 

němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 

 

 

Ing. Pavel Semenec 

vedoucí oddělení kontroly 

 

 
 

 

 


