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Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. listopadu 2021 Vaši žádost 

ze dne 2. listopadu 2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se znaleckých posudků na ocenění 

rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2,1 GHz a 28 GHz. Konkrétně jste požadovali 

následující informace: 

1. Byly na základě Smlouvy zpracovatelem vyhotoveny a Úřadu předány znalecké 

posudky oceňující rádiové kmitočty ve výše uvedených kmitočtových pásmech s končící 

platností přídělu ke dni 1. 1. 2022? Pokud ano, předalo ČVUT Úřadu tyto znalecké posudky 

nebo jejich jednotlivé části a kdy k jejich předání došlo? 

2. Pokud je odpověď na dotaz č. 1 záporná, žádá  Úřad, aby uvedl, z jakého 

důvodu nedošlo ke splnění závazku ČVUT ze Smlouvy. 

3.  dále žádá Úřad, aby v případě, že odpověď na dotaz č. 1 je záporná, uvedl, 

zda uzavřel jinou smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení znaleckých posudků oceňujících 

rádiové kmitočty v pásmech uvedených pod bodem č. 1. V případě, že ano, žádá  o 

informaci, zda byly znalecké posudky zhotoveny a předány Úřadu.  

4. Pokud má Úřad k dispozici znalecké posudky oceňující právo využití rádiových 

kmitočtů ve výše uvedených kmitočtových pásmech, nebo jakékoli jejich dílčí části, žádá 

 Úřad o jejich poskytnutí, resp. zveřejnění. 

 

K žádosti o informace poskytuje Úřad následující informace v členění podle jednotlivých bodů 

žádosti: 

1. Ano, ČVUT předalo znalecké posudky v prosinci 2020 a lednu 2021. 

2. S ohledem na formulaci dotazu a kladnou odpověď na dotaz č. 1 je dotaz 

bezpředmětný. 

 

 

  

 



3. S ohledem na formulaci dotazu a kladnou odpověď na dotaz č. 1 je dotaz 

bezpředmětný. 

4. Na žádost o předání posudků v pásmu 2,1 a 28 GHz bylo vydáno samostatné 

rozhodnutí.  

 

 

  

  

Ing. Jiří Duchač v. r. 

ředitel odboru  
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